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2019 was ook het jaar waarin we zijn blijven investeren in 

de kwaliteit van onze processen en de kwaliteit van onze 

mensen. We hebben talentvolle nieuwe collega’s op sleutel-

posities binnengehaald, onder andere bij Vaktechniek en 

Marketing, Communicatie & Business Development en Finance. 

Een belangrijk wapenfeit in 2019 was ook de herijking van 

onze strategie. Onderzoek onder klanten, gecombineerd met 

marktonderzoek, analyse van onze eigen data en gesprekken 

met eigen medewerkers hebben ons geleerd dat we op de 

goede weg zijn. Dit laat echter ook zien dat we de komende 

jaren kunnen versterken, vernieuwen en versnellen, zowel in 

de inrichting van onze basisdienstverlening als in de verdere 

uitbouw van onze advies- en auditdienstverlening. 

Het jaarverslag dat voor u ligt, laat zien dat we hiervoor in 2019 

op meerdere fronten al de weg geplaveid hebben. Zo hebben 

we, om klanten ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven 

bedienen, mooie stappen gezet op het gebied van digitalisering. 

We hebben een IT-architectuur ontworpen die is ingericht op 

datagericht werken en die het mogelijk maakt om klanten 

sneller overzicht en inzicht te bieden in hun bedrijfsvoering. 

Hiervoor hebben we ook geïnvesteerd in de digitale kennis en 

vaardigheden van onze professionals, onder andere via een 

e-learningmodule en een digitale kennisquiz.

De manier waarop we nieuwe medewerkers zijn gaan 

werven, past ook in ons proces van versterken, vernieuwen 

en versnellen. We willen onze dienstverlening verbreden 

en verdiepen. Dat kan alleen als we naast behoud van 

medewerkers ook nieuwe professionals weten aan te trekken. 

We hebben daarom in 2019 extra fte’s ingezet voor recruitment. 

Ook zijn we een arbeidsmarktcampagne gestart, waarbij we 

ons hebben geprofileerd op de zaken waarin wij het verschil 

maken, zoals het dichtbij de klant zijn, oog hebben voor 

kwaliteit, een goede werk-privébalans, ruime opleidingsmoge-

lijkheden, maatschappelijke betrokkenheid en een collegiale 

cultuur. Mede dankzij deze ‘employer branding’ verwelkomden 

wij ruim 300 nieuwe medewerkers. Dit zijn mensen die in 2020 

en de jaren erna direct zullen bijdragen aan onze ambitie om 

de beste dienstverlener voor ondernemers in Nederland te zijn.

Ter inleiding

Basisdienstverlening die licht groeit. Adviesdienstverlening die 

opnieuw groter is geworden, in aard en omvang. Een auditpraktijk 

die zelfs 20% groei noteert. In 2019 heeft Flynth op vele fronten 

groei laten zien. Niet alleen de omzet maakte een sprong, ook het 

rendement en de solvabiliteit zijn verbeterd. 
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Structuur en bestuur 
van Flynth Holding N.V.
Flynth. Pal naast u. Met bijna 1.600 medewerkers en een landelijke bezetting is Flynth de 

grootste adviseur en accountant voor ondernemers in Nederland. Kwaliteit staat bij ons 

voorop, in de brede zin van het woord. Ondernemers moeten kunnen vertrouwen op onze 

expertise en vakkundigheid. Die verantwoordelijkheid hebben wij niet alleen richting klanten, 

maar ook richting de maatschappij. Tegelijkertijd bieden wij meer. Kwaliteit is voor ons ook: 

oog hebben voor de klant en zijn behoeften, het juiste advies op het juiste moment geven, 

onderscheidende kennis en visie ontwikkelen op onderwerpen die voor onze klanten en de 

markten waar zij in opereren van belang zijn. Kortom: kwaliteitsmarktleider zijn. 

In lijn met de statuten heeft Flynth Holding N.V. onder meer de 

volgende doelen: 

 –  het uitoefenen van een onderneming in de ruimste zin van 

het woord. We zijn direct of indirect werkzaam op het gebied 

van informatieverzorging, bedrijfsbegeleiding en organisatie. 

Kennis- en productontwikkeling voor de agrarische sector 

zijn daarbij inbegrepen. 

 –  het beheren en exploiteren van onroerende zaken van de 

vennootschap of met haar in een groep verbonden vennoot-

schappen.’

De praktijk achter deze juridische taal laat zich elke dag zien 

bij ondernemers in Nederland, in de agrarische sector en in 

maatschappelijke instellingen. Wij leveren diensten op het 

gebied van accountancy, belastingadvies, juridisch advies, 

bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, HR-advies, dealadvies, 

subsidie-advies, advies op het gebied van gebouw- en 

omgeving en audit. Onze adviseurs hebben een grote 

hoeveelheid branchekennis en -cijfers. Hiermee staan wij 

ondernemers in diverse sectoren optimaal bij.

Governance-structuur

In tegenstelling tot de meeste grote accountantskantoren 

kent Flynth geen partnerstructuur, maar is de onderneming 

eigendom van een stichting. Deze stichting is gericht op 

continuïteit, de bijdrage voor ondernemers en heeft een 

maatschappelijke functie. Dit weerspiegelt zich in onze 

governance-structuur. Bij een evenwichtige verdeling van de 

zetels van de Raad van Bestuur (RvB) en de Raad van Commis-

sarissen (RvC) is ten minste 30% van de zetels bezet door 

vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze 

zetels zijn verdeeld over natuurlijke personen. De RvB bestond 

eind 2019 uit twee mannelijke leden en een vrouwelijk lid. De 

RvC bestond eind 2019 uit zes leden, allen extern, waarvan drie 

mannelijke en drie vrouwelijke leden. In beide gevallen voldoen 

we hiermee aan het criterium van een evenwichtige verdeling.

Structuurvennootschap

Flynth voldoet aan de drie criteria, zoals vermeld in artikel 

2:153 lid 2 BW, waardoor voor haar het structuurregime van 

toepassing is.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt namens belanghebbenden toezicht op het 

bestuur en de algemene gang van zaken. De RvC adviseert de 

RvB en houdt toezicht op de doelstellingen van Flynth en de 

realisatie van deze doelen. De RvC ziet ook toe op de strategie, 

de risico’s die verbonden zijn aan de ondernemingsactiviteiten, 

de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en 

controlesystemen en het proces van financiële verslaggeving. 

Ook ziet de RvC toe op het openbaar maken, naleven en 

handhaven van de corporate governance van Flynth.

Voorzitter J.G.J. (Jan) van Teeffelen heeft zijn functie per 31 

december 2019 overgedragen aan een nieuwe voorzitter:  

A. (Bert) Iedema. Per 1 januari 2020 bestond de RvC uit: 

 – drs. C.A.H.A. (Chris) Doomernik MMO

 – drs. J.F. (John) van Hoof RA

 – drs. A. (Bert) Iedema RA (voorzitter)

 – M. (Madelein) Smit BFP ACA 

 – A.G.M. (Ton) Thomassen RA

 – ir. A.M. (Ankie) Wijnen-Pronk

College Toezicht Accountantsdienstverlening 

en Publiek Belang

Het College Toezicht Accountantsdienstverlening Publiek Belang 

(CTA PB) is een bijzonder orgaan binnen ons vakgebied. Het komt 

voort uit onze coöperatieve en kwaliteitsgerichte bedrijfscultuur 

en de maatschappelijke ambities van Flynth.. Het CTA PB houdt 

toezicht op onze totale dienstverlening en de kwaliteit daarvan, 

inclusief de dienstverlening van Flynth Audit B.V. Het CTA PB richt 

zich vooral op de kwaliteit van de dienstverlening. In het reglement 

van het CTA PB staan de volgende taken:

 –  waarborgen en bevorderen van de naleving van de toepas-

selijke wet- en regelgeving;

 –  bewaken en bevorderen dat medewerkers voldoen aan de 

kernwaarden en de basisbeginselen van Flynth;

 –  toezicht op het onafhankelijk kunnen optreden van de (mede) 

beleidsbepalers en in het bijzonder de compliance officer;

 – toezicht op de borging van het publiek belang.

Het CTA PB overlegt daarnaast met in- en externe partijen. Om 

zijn taken uit te kunnen voeren, richt het college zich zowel op 

preventief toezicht (de beoordeling van het kwaliteitsstelsel) als 

op repressief toezicht. Dit laatste komt neer op onderzoek naar 

de werking van kwaliteitsbeheersing, zoals onder meer blijkt uit 

interne en externe reviews. Het CTA PB houdt ook toezicht op 

de onafhankelijkheid en deskundigheid van de medewerkers, 

waaronder de compliance officer. Ook ziet het college toe op 

de onafhankelijke rol van de voorzitter van de RvB, die ook het 

prioriteitsaandeel (Bas Hidding) heeft. De RvC benoemt de drie 

leden van het CTA PB. Daarbij gaat het om accountants die niet 

werkzaam zijn bij (klanten van) Flynth.

Het CTA PB bestond in 2019 uit: 

 –  G.J. (Gerrit) Coenen RA

 – prof. dr. H.F.D. (Harold) Hassink RA 

 – A.G.M. (Ton) Thomassen RA (voorzitter)

Compliance officer 

 – P.M. (Paul) Bax RA

Raad van Bestuur

 – M. (Marcel) Blöte RA

 – drs. B.P. (Bas) Hidding RA (voorzitter)

 – mr. L.F.E. (Leonieke) van der Meer 

Juridische en organisatorische structuur

Dit jaarverslag gaat over de Flynth Groep, die bestaat uit Flynth 

Holding N.V., 100%-dochterondernemingen Flynth adviseurs en 

accountants B.V., Fonkel B.V., MKB Adviseurs B.V., Flynth Audit B.V.  

en Rombou B.V. Flynth Audit B.V. opereert zelfstandig en is de 

accountantsorganisatie die de vergunning houdt in het kader van  

de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA).

De RvB stuurt de organisatie aan en krijgt hierbij ondersteuning 

van stafafdelingen, Bureau Vaktechniek en Compliance. Stafafde-

lingen zijn Finance & Control, Marketing, Communicatie & Business 

Development, ICT, HRM en Juridische Zaken. De stafafdelingen 

vormen samen met Bureau Vaktechniek het servicekantoor. Flynth 

zit verspreid over het hele land, met tientallen vestigingen die zijn 

gegroepeerd in clusters en regio’s, elk met een regiodirecteur.

Bureau Vaktechniek is verantwoordelijk voor de vaktechnische 

kwaliteit van de dienstverlening van Flynth. Flynth geeft dit vorm 

door middel van het toekennen van (teken)bevoegdheden, de 

ontwikkeling van tools, procedures en richtlijnen (normen), de 

mogelijkheid tot consulteren, de training van en de informatiever-

strekking aan onze medewerkers en kwaliteitsreviews.

De tekenbevoegde beroepsbeoefenaren zijn op opdrachtniveau 

eindverantwoordelijk voor de kwaliteit.

Binnen Flynth Audit B.V. is het bestuur Audit beleidsbepaler voor de 

WTA. De waarborging voor tools, trainingen en informatieverstrekking 

is belegd bij vaktechniek Audit. Deze bestaat uit praktijkmede-

werkers die deels werkzaamheden voor vaktechniek verrichten, 

onder verantwoordelijkheid van het hoofd vaktechniek Audit.
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In 2019 heeft Flynth op vele fronten groei laten zien. Zowel 

het rendement, de omzet als de solvabiliteit zijn verbeterd. 

Onze totale omzet maakte een sprong van € 132 naar € 141 

miljoen. De basisdienstverlening groeide licht, de audit- en 

adviesdiensten kenden een robuuste groei. De zeven experti-

selijnen van onze adviesdienstverlening, fiscaal, bedrijfskundig, 

HR, juridisch, deal, subsidie en gebouw en omgevingsadvies 

– groeiden door naar een totale omzet van bijna € 34 miljoen. 

Dit is een stijging van bijna 7 procent. Onze auditpraktijk is zelfs 

met bijna 20 procent gegroeid. De stijgende lijn zien we ook 

terug in het aantal medewerkers. In 2019 verwelkomden we 

meer dan 300 nieuwe collega’s. Een mooi resultaat, ook gezien 

de krapte op de arbeidsmarkt in onze sector.

Investeringen in kwaliteit

Als advies- en accountantsorganisatie ondersteunt Flynth 

ondernemers in hun financiële bedrijfsvoering en verant-

woording. Kwaliteit is in alles wat we doen ons richtsnoer. Dat 

begint ermee dat onze klanten altijd moeten kunnen vertrouwen 

op onze expertise. Onze klanten moeten ervan verzekerd zijn dat 

ze voldoen aan geldende regels en normen. Die verantwoorde-

lijkheid hebben wij niet alleen richting onze klanten, maar ook 

richting de maatschappij. 

Tegelijkertijd willen wij meer bieden. Kwaliteit is voor ons ook: 

oog hebben voor de klant en zijn behoeften, het juiste advies 

geven op het juiste moment en onderscheidende kennis en 

visie ontwikkelen op onderwerpen die voor onze klanten en de 

markten waarin zij opereren van belang zijn. Kortom: kwaliteits-

marktleider zijn. We zetten daarom in 2019 opnieuw extra in 

op kwaliteit in de brede zin van het woord. Dat deden we onder 

meer door te investeren in onze medewerkers en in onze 

bedrijfsvoering. In de aanloop naar de geslaagde hertoetsing 

door de NBA in november zijn alle onderdelen van onze 

kwaliteitsverbeteragenda doorgevoerd. 

Versterken vaktechniek

Met de aanstelling van een Directeur Vaktechniek is de 

optimalisering van de kwaliteit van onze dienstverlening nog 

hechter verankerd in onze organisatie. Onder haar hoede 

bouwen wij verder aan een robuust kwaliteitsstelsel. Hierbij 

zetten we onze kennis om in efficiënte, uniforme werkwijzen 

en in praktische hulpmiddelen voor onze professionals. Wij 

hebben het gebruik van deze werkwijzen en hulpmiddelen ook 

ondersteund met opleidingen voor medewerkers.

Herijking strategie

Via uitgebreid klant-, data- en marktonderzoek en in dialoog 

met de organisatie zelf hebben we onze strategie herijkt. 

We hadden een kwaliteitsvraag voor ogen: hoe geven we 

vorm aan ons kwaliteitsmarktleiderschap in een wereld 

waarin de behoeften van klanten en markten veranderen en 

waarin de digitalisering van ons soort dienstverlening volop 

doorzet? De herijking heeft geleid tot het meerjarenplan 

‘Versterken, vernieuwen en versnellen’. De essentie: we zijn 

op de goede weg, maar op onderdelen kunnen, moeten en 

willen we extra stappen zetten, zowel in de inrichting van 

onze basisdienstverlening als in de verdere uitbouw van onze 

advies- en auditdienstverlening. Met de vernieuwde strategie 

hebben we een solide basis gelegd voor de toekomst. Zie ook 

‘Verwachtingen 2020’ in dit jaarverslag. 

Verdere digitalisering 

In ons streven naar continue kwaliteitsverbetering zien wij 

digitalisering als een manier om onze dienstverlening te 

optimaliseren. Dankzij digitalisering kunnen we processen verder 

stroomlijnen en uniformeren en hiermee uiteindelijk onze klant 

beter bedienen. In lijn met onze strategie voor de komende 

jaren -versterken, vernieuwen en versnellen- hebben we in 2019 

belangrijke nieuwe stappen gezet in dit digitaliseringsproces. We 

willen in aanvulling op ons persoonlijke klantcontact zo digitaal 

mogelijk werken. Dit is nodig omdat we steeds meer datagericht 

werken en klanten steeds sneller en beter overzicht en inzicht 

willen bieden. Digitalisering blijft ook nodig vanwege de krapte 

op de arbeidsmarkt; we worden meer dan ooit uitgedaagd om 

slimmer te werken.

In 2019 hebben we geïnvesteerd in onze digitale infrastructuur. 

Er is een soll-architectuur ontworpen voor datagericht 

werken bij klantadvies en -rapportages. Ook hebben we de 

GROEI OP VELE FRONTEN

Verslag van de 
Raad van Bestuur

eerste robot ‘in dienst genomen’: een procesverwerker die 

routinematige handelingen binnen de salarisadministratie 

checkt. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de digitale kennis 

en vaardigheden van onze professionals, onder andere in de 

vorm van een e-learningmodule en een digitale kennisquiz. Ook 

hebben alle medewerkers een digitaal paspoort gekregen. Dit 

paspoort bevat behalve een digitale status quo ook individuele 

digitaliseringsdoelen en een passende leerroute om deze te 

bereiken.

In zogenaamde klantarena’s hebben we onze klanten de ruimte 

gegeven om zich uit te spreken over onze digitalisering en 

wat er nodig is om die als fundament voor onze toekomstige 

dienstverlening te doen slagen. Deze klantarena´s, die in vijf 

verschillende regio´s hebben plaatsgevonden, zijn zeer positief 

ontvangen en hebben ons waardevolle feedback opgeleverd die 

we de komende jaren, als onderdeel van onze klantbediening, 

meenemen in ons digitaliseringsproces. 

Verbinding zoeken, samenwerking mogelijk maken

Werken aan kwaliteit betekent voor Flynth dat we de beste 

dienstverlener voor ondernemers willen zijn. Maar het betekent 

ook dat we binnen Flynth het beste uit elkaar willen halen. Dit 

doen we bijvoorbeeld door kennis en ervaring te delen. Dat 

kan alleen als onze professionals elkaar goed weten te vinden. 

Om dit te faciliteren hebben we in 2019 de mogelijkheden om 

samen te werken en elkaar op te zoeken uitgebreid, zowel fysiek 

als digitaal. Ons nieuwe intranet ‘CO’ draait volledig in de cloud 

en biedt volop mogelijkheden om kennis met elkaar te delen en 

gemakkelijk contact met elkaar te leggen, ongeacht het team of 

de vestiging waarvan de medewerker deel uitmaakt. Daarnaast 

hebben we het nieuwe inrichtingsconcept van onze kantoren 

in 2019 opnieuw een impuls gegeven. Inmiddels hebben al 

acht kantoren deze nieuwe inrichting, met meer ruimte voor 

flexwerken en plekken om collega’s en klanten te ontmoeten. Zo 

maken we ook in fysieke zin de verbinding en ontmoeting met 

elkaar zo laagdrempelig mogelijk.

Verschil maken in tijden van arbeidsmarktkrapte

Net als andere accountant- en adviesorganisaties heeft 

Flynth te maken met aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Dit 

hangt onder meer samen met demografische ontwikkelingen. 

Nederland vergrijst en de aanwas van jonge professionals 

krimpt. Ook het imago van het vak speelt mee. Het aantal 

nieuwe medewerkers is in 2019 met 300 weliswaar 

toegenomen, maar we roeien tegen de stroom in. De komende 

jaren zal het steeds moeilijker worden om professionals aan 

te trekken. Daarom hebben we in 2019 veel geïnvesteerd in 

zowel het werven als het behouden van personeel. Daarbij 

hebben we stevig ingezet op ‘employer branding’: wat is 

ons werkgeversmerk, wat maakt ons tot een aantrekkelijke 

werkgever? Wat zijn onze kernwaarden? Waarom willen 

professionals bij ons werken? Kortom: wat maakt Flynth tot 

Flynth?

Arbeidsmarktcampagne

We zijn een arbeidsmarktcampagne gestart waarbij we ons 

hebben geprofileerd in de zaken waarin wij het verschil maken, 

zoals het dichtbij de klant zijn, oog hebben voor kwaliteit, 

een goede werk-privébalans, ruime opleidingsmogelijkheden, 

maatschappelijke betrokkenheid en een collegiale cultuur. Het 

werkgeversmerk Flynth is op meerdere niveaus uitgewerkt. Zo 

zijn alle vacatures herschreven in een uniforme, herkenbare 

stijl die past bij de identiteit van Flynth. Ook de webpagina 

werkenbijflynth.nl is vernieuwd. Daarnaast is de online marketing 

van onze vacatures geïntensiveerd op social media zoals LinkedIn.

Recruitment

Onze recruitmentinspanningen zijn in 2019 onverminderd groot 

geweest. In 2019 hebben we zelfs drie à vier fte extra ingezet 

voor recruitment. Campusrecruitment heeft een belangrijke 

impuls gekregen nu we voor ieder vakgebied met dedicated 

recruiters zijn gaan werken, zoals juristen, auditors of adviseurs 

energietransitie. Zo kunnen we nog meer specifieke kennis en 

ervaring binnenhalen, die relevant zijn voor onze dienstverlening 

aan ondernemers. 

Onboarding

Wij beseffen dat er voor een structurele aanwas en behoud 

van personeel meer nodig is dan goede werving. Minstens 
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zo belangrijk is de onboarding: het goed laten ‘landen’ van 

onze nieuwe collega’s. Daarom hebben we in 2019 een 

centraal onboardingsprogramma ontwikkeld: Start@Flynth. Dit 

programma is op 1 januari 2020 gestart. Nieuwe medewerkers 

volgen een jaar lang hetzelfde basisprogramma, in combinatie 

met een functiespecifiek programma. Iedere maand start een 

nieuwe lichting medewerkers. Zij leren elkaar goed kennen en 

bouwen meteen een waardevol netwerk van collega’s op, over 

de grenzen van het eigen team en de eigen vestiging heen. 

Medewerkers binden en boeien 

Flynth-professionals die al langer bij ons werken, willen 

we vanzelfsprekend aan Flynth binden. Ook bij de huidige 

medewerkers kijken we steeds of zij zich gezien en gehoord 

voelen en op welke manier zij duurzaam inzetbaar zijn. Dit 

doen we niet alleen met een aantrekkelijk arbeidsvoorwaar-

denpakket, maar ook met ruime aandacht voor de werk-pri-

vébalans en voor ontwikkeling. We doen er alles aan om 

onze medewerkers te laten doen waar ze energie van krijgen. 

Wij willen dat ze hun baan als maatschappelijk relevant 

en bruisend ervaren. Onze herijkte strategie ‘Versterken, 

vernieuwen en versnellen’ kan hierbij een katalysator zijn. 

We hebben leidinggevenden, als onderdeel van ons leider-

schapsprogramma, goed toegerust om met medewerkers 

het gesprek te voeren over duurzame inzetbaarheid, ontwik-

keling en ontplooiing. We hebben de mogelijkheden die wij 

medewerkers kunnen bieden, zoals loopbaancoaching, opnieuw 

in kaart gebracht en reiken die ook actief aan. Daarnaast 

hebben we in 2019 nieuwe vormen van beloning geïntro-

duceerd. De collectieve winstdeling is verbeterd door deze te 

verhogen en beter te borgen. Daarnaast krijgen medewerkers 

met ingang van 2020 de mogelijkheid om via een participa-

tieregeling in Flynth te beleggen. Verder hebben we voor ons 

kader een longterm-incentive-regeling in het leven geroepen, 

die net als de participatieregeling aanvangt in 2020. Hierbij is 

aanvullende variabele beloning gekoppeld aan het behalen van 

meerjarendoelen.

Financieel

In 2019 hebben we onze financiële basis verder versterkt. 

Een gezonde groei, een goed resultaat en een stabiel sterke 

kasstroom stelden ons in staat om versneld af te lossen en 

tegelijkertijd te investeren. We investeerden bijvoorbeeld in onze 

IT-omgeving en in de ontwikkeling van onze mensen, op het 

gebied van. sectorkennis, vaktechnische kennis en kennis van 

datagebruik om data sneller en beter beschikbaar te stellen 

voor onze klanten. 

Het nettoresultaat van € 2,3 miljoen euro stemt dan ook tot 

tevredenheid. Met een EBITDA van ruim € 12 miljoen (8,7 

procent van de omzet) realiseerden we een kasstroom uit 

bedrijfsoperaties van circa € 10,2 miljoen. Hiermee hebben we 

onze financiering verder kunnen reduceren en gestaag kunnen 

werken aan onze strategische doelstellingen. Onze strategie om 

te komen tot een flexibel huisvestingsbeleid heeft verder vorm 

gekregen. We hebben vier panden in eigendom kunnen afstoten 

en kunnen vervangen door gemoderniseerde, gehuurde 

huisvesting. Dit heeft geleid tot een afname van het geïnves-

teerde vermogen naar een balanstotaal van circa € 75 miljoen. 

Het eigen vermogen groeide door winstreservering naar ruim  

€ 20 miljoen, resulterend in een verder gegroeide solvabiliteit 

die eind 2019 uitkwam op 27%.

Deze gezonde basis stelt ons in staat om te kunnen blijven 

investeren in de (digitale) relatie met onze klanten en in onze 

mensen, zodat wij een aantrekkelijke werkgever blijven.

Kengetallen Flynth 2019 2018 Mutatie

(x 1.000) € € €

Netto omzet 141.514 132.791 8.723

Bedrijfsresultaat 3.986 3.347 639

Bedrijfsresultaat (exclusief afschrijving goodwill) 9.087 8.845 242

Financieringskosten 1.084 1.358 -274

Afschrijving goodwill 5.101 5.498 -397

Resultaat na belastingen 2.293 662 1.631

EBITDA 12.331 11.868 463

Current ratio 1,2 1 0,2

Solvabiliteit 27,00% 22,10% 5,00%

Omzet per fte 110 107 3

Personeelslasten per fte 73 70 3

Aantal medewerkers in fte (*) 1.283 1.239 44

  (*) exclusief stagiaires

Samenstelling Raad van Bestuur

 – M. (Marcel) Blöte RA

 – drs. B.P. (Bas) Hidding RA (voorzitter)

 – mr. L.F.E. (Leonieke) van der Meer
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Kansen- en 
risicomanagement
Het signaleren van risico’s en het benutten van kansen is onlosmakelijk verbonden met onderne-

merschap. Dit geldt ook voor Flynth. Zonder het benutten van kansen en het nemen van risico’s 

kunnen wij onze doelen immers niet of in mindere mate behalen. Daarbij zijn wij ons altijd 

bewust van onze bijzondere rol als accountants- en adviesorganisatie binnen het maatschap-

pelijke verkeer. Wij gebruiken kansen- en risicomanagement om weloverwogen keuzes te maken.

Ontwikkelingen in 2019

2019 heeft met name in het teken gestaan van het verder 

opzetten en vormgeven van het beheersingsraamwerk  

(‘Business Support Framework’, BSF) van Flynth. Daarnaast is 

de Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA) voor Flynth 

als geheel uitgevoerd. Ook in 2020 staan beide onderwerpen 

prominent op de agenda. Voor het BSF zal de focus in 2020 

onder andere liggen op het inventariseren, ontwerpen en 

implementeren van interne beheersingsmaatregelen, inclusief 

een monitoringsraamwerk. Voor de SIRA zal de focus onder 

andere liggen op monitoring van de voortgang van de verbeter-

acties en op de toetsing van de effectiviteit van de beheers-

maatregelen, waarna de risico-inschatting wordt herzien.

BSF

Kansen en risico’s ontstaan door gebeurtenissen die van 

invloed zijn op de bedrijfsvoering van Flynth. Met het ‘Business 

Support Framework’ hanteren wij een systematische, integrale 

aanpak om gebeurtenissen met een verwacht effect op Flynth 

te identificeren. Hierdoor kunnen we kansen benutten en 

risico’s beheersen. Het doel van deze aanpak is dat kansen en 

risicomanagement binnen Flynth op alle niveaus onderdeel zijn 

van de besluitvorming. Dit zorgt voor weloverwogen keuzes, 

waardoor onze strategie een grotere kans van slagen heeft. 

Door bewuste afwegingen te maken op het gebied van doelen, 

kansen en risico’s streeft Flynth naar een optimale, integere 

en beheerste bedrijfsvoering. Daarnaast zorgt het BSF ervoor 
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dat we de resultaten van ons handelen transparant kunnen 

communiceren naar onze stakeholders. Het BSF levert door 

haar cyclische karakter een belangrijke bijdrage aan het continu 

verbeteren van de organisatie en het ‘in control zijn’ van Flynth.

Kapstok én structuur

Het Business Support Framework is binnen Flynth geïntro-

duceerd om ‘een kapstok en structuur’ te bieden voor de 

diverse risico-, monitorings- en kwaliteitsprocessen. Hierbij gaat 

het zowel om de processen die waarborgen dat we voldoen 

aan wet- en regelgeving als om processen die relevant zijn én 

blijven voor de maatschappij en voor onze klanten. In 2019 

heeft het BSF verder vorm gekregen door de bestaande manier 

van interne beheersing verder te structureren en te verrijken. 

Daarnaast is eind 2019 gestart met het verder vorm geven van 

procesketen-management.

Three lines of defense

Flynth is ingericht volgens het ‘three lines of defense’-model. Dit 

model helpt Flynth om haar bedrijfsvoering beheerst en integer 

uit te voeren. Onder de eerste lijn vallen de primaire processen 

waarmee wij onze dienstverlening aan de klant uitvoeren. Het 

lijnmanagement is verantwoordelijk voor zijn eigen processen 

en de kwaliteit van de uitvoering. Staffuncties ondersteunen 

de eerste lijn hiermee. De tweede lijn (Compliance & Risk) 

bewaakt of het management van de eerste lijn zijn verantwoor-

delijkheden ook daadwerkelijk neemt. Daarnaast organiseert 

de tweede lijn integrale risk-assessments, heeft beleidsvoorbe-

reidende taken, ondersteunt, adviseert en coördineert. De derde 

lijn is de auditfunctie. Deze functie beoordeelt de effectiviteit 

van de organisatie-inrichting en de werking.

De identificatie, evaluatie, beheersing en monitoring van de 

belangrijkste strategische risico’s die de doelen van Flynth 

kunnen beïnvloeden, valt onder de verantwoordelijkheid van 

het bestuur van Flynth. Door deze strategische risico’s door te 

vertalen naar kansen en risico’s op tactisch en operationeel 

niveau worden de verantwoordelijkheid en de beheersing van 

kansen en risicomanagement op meerdere niveaus binnen de 

organisatie gelegd. 

Risicobereidheid

Risicobeheersing is belangrijk voor Flynth. Wij willen dat 

kansen en risico’s op een efficiënte en effectieve manier 
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Risico-omschrijving en beschrijving impact Soort risico
Risico-  
bereidheid

Het risico is nieuw,  
wel of niet gewijzigd Beheersingsmaatregelen

1. Het risico van het niet kunnen aantrekken van nieuw talent en/of gekwalificeerd 

personeel waardoor opdrachten niet of niet tijdig uitgevoerd kunnen worden

Strategisch Operationeel Laag Ongewijzigd -  Uitgebreide arbeidsmarktcampagne inclusief een uitbreiding van het campusrecruitment.

- Daarnaast is in 2019 ingezet op referral recruitment (werving vanuit het netwerk van de eigen collega’s).

2. Het risico dat we onze medewerkers onvoldoende weten te binden en te boeien 

waardoor opdrachten niet of niet tijdig uitgevoerd kunnen worden

Strategisch Operationeel Laag Ongewijzigd -  Met alle medewerkers vinden periodiek toekomstgerichte ontwikkelgesprekken plaats. 

-  Specifiek beleid inzake duurzame inzetbaarheid. 

- Centrale ‘onboarding’ van nieuwe collega’s (Start januari 2020). 

-  Herijking en aanpassing van het beloningsbeleid gericht op langdurige binding en betrokkenheid.

3. Het risico dat Flynth in onvoldoende mate aan de kwaliteitseisen voldoet, waardoor de 

klanttevredenheid negatief wordt beïnvloed.

Strategisch Operationeel Laag Ongewijzigd -  Investeren in kennisniveau, houding en klantgerichtheid van medewerkers door het aanbieden van gerichte opleidingen  

en trainingen en aanbieden van juiste tools.

- Uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

4. Het risico dat er onvoldoende financiële ruimte is, waardoor investeringen ten behoeve 

van langetermijn-doelstellingen niet of in mindere mate kunnen worden gerealiseerd. 

Strategisch Operationeel Laag Gewijzigd; actualisatie 

risico omschrijving

-  Voor 2020 opgenomen als onderdeel in de strategie hetgeen vormgegeven is in drie veranderprogramma’s. 

5. Het risico dat we onvoldoende in staat zijn om onze dienstverlening te vernieuwen, 

waardoor onze marktpositie onder druk komt te staan.

Strategisch Laag Ongewijzigd -  Doorlopend aandacht voor ‘Operational Excellence’: uitblinken in de dienstverlening aan onze klanten door als organisatie  

continu te verbeteren en wanneer nodig te veranderen.

-  Voor 2020 opgenomen als onderdeel in de strategie hetgeen vormgegeven is in een veranderprogramma.

- Business Support Framework als methodiek.

6. Het risico dat ‘verkeerde’ klanten worden geaccepteerd en/of gecontinueerd waardoor 

een verhoogd integriteitsrisico wordt gelopen.

Operationeel Laag Ongewijzigd - Specifiek beleid en trainingen aangaande Klant- & Opdracht acceptatie.

- Inrichting van een centraal klant- en opdrachtacceptatieproces.

7. Het risico dat externe wet- en regelgeving en/of interne procedures bij de 

beroepsuitoefening niet worden nageleefd waardoor de kwaliteitsambitie niet of in 

mindere mate wordt gerealiseerd.

Compliance Laag Ongewijzigd - Awareness- & trainingsprogramma specifiek voor de verschillende disciplines op verschillende niveaus. 

- Daarnaast aanbieden juiste tools, instructies en nieuwsitems.

8. Het risico dat er sprake is van (on)bewuste belangenverstrengeling waardoor het 

vertrouwen in Flynth en de sector mogelijk wordt geschaad. 

Operationeel Laag Ongewijzigd - Actieve analyse door compliance op het gebied van samenloop van dienstverlening.

9. Het risico op het verlies van vertrouwelijke data (als gevolg van datalekken of 

cybercriminaliteit) waardoor de continuïteit van de dienstverlening in gevaar komt. 

Operationeel Laag Ongewijzigd -  Alle medewerkers van Flynth zijn in 2019 specifiek getraind.

-  Binnen Flynth is een set aan technische en procedurele maatregelen ingeregeld die de kans dat Flynth geraakt wordt, verkleint.

Legenda risicotabel 
Risicobereidheid:   Laag   Midden   Hoog

   

worden gesignaleerd én opvolging krijgen. Een goede risico-

beheersing begint bij de bepaling van de risicobereidheid. Een 

zwaarwegend onderdeel hiervan is het voldoen aan wet-en-re-

gelgeving en integriteit mede gelet op de maatschappelijke 

rol van een accountants- en advieskantoor. Naast de grotere 

gedetailleerdheid van de uitwerking van de risico’s ligt de 

risicobereidheid hier ook lager dan bij bijvoorbeeld risico’s 

die samenhangen met de financiële performance. In 2019 

heeft Flynth haar risicobereidheid op een aantal onderwerpen 

meer gedetailleerd vastgelegd. In 2020 zal deze verder worden 

aangescherpt en aangevuld. 

Kansen- en-risicoanalyse

Een goed werkende Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA) is 

essentieel voor de werking van het BSF. De PDCA vormt de basis 

van het kansen- en risicomanagementproces van Flynth. Dit 

proces bestaat uit vier stappen. De eerste stap is de identificatie 

van de actuele risico’s en kansen. De tweede stap bestaat 

uit het uitvoeren van een risicoanalyse door onder andere de 

impact van de geïdentificeerde risico’s en kansen te beoordelen. 

Stap drie gaat om de beoordeling van de maatregelen om de 

risico’s te beheersen of de kansen te benutten. De vierde en 

laatste stap bestaat uit risicomonitoring en herziening. Dit alles 

wordt afgezet tegen de risicobereidheid.

De belangrijkste risico’s voor Flynth

Binnen Flynth maken we onderscheid tussen strategische 

risico’s en procesrisico’s. Strategische risico’s raken de 

strategische, organisatiebrede doelstellingen. Deze risico’s 

zijn afgestemd op onze visie en missie. Procesrisico’s hebben 

betrekking op operationele, rapportage- en compliance-risico’s 

die zich voordoen tijdens de uitvoering van onze primaire 

processen. De belangrijkste risico’s voor Flynth zijn: 
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Beheersing van de risico’s

Om risico’s te beheersen, is in bovenstaande tabel een  

aantal specifieke beheersmaatregelen opgenomen. Daarnaast 

hebben we onze missie en visie voor de periode 2017-2020 

vertaald naar het strategisch plan ‘Gewoon de beste’. Dit 

plan bevat onze kernwaarden (Werkmakerschap, Flynth & Co 

en Kwaliteitsmarktleiderschap) én ambities, gericht op een 

praktische vertaling voor het bereiken van onze doelstellingen. 

Voor onze medewerkers vormen de kernwaarden bovendien de 

basis voor hun omgang met de (strategische) risico’s. Op basis 

van de systematiek van de ‘Business Balanced Scorecard’, 

waarin de missie en visie van Flynth zijn vertaald naar 

concrete acties – zijn de strategische risico’s in de organisatie 

ondergebracht op RvB-niveau, regioniveau en vestigingsniveau. 

Hierbij zijn op de diverse niveaus portefeuillehouders  

benoemd voor de verschillende kwadranten (kwaliteit, markt, 

middelen en medewerkers) van de Business Balanced 

Scorecard.

Binnen onze hele organisatie worden de aanwezige 

operationele plannings- en controlecycli, in de vorm van 

voortgangsbewaking en maand- en kwartaalrapportages, 

verder ontwikkeld. De toepasselijke procedures zijn opgenomen 

in onze kwaliteitshandboeken die voor alle medewerkers 

beschikbaar zijn. Onze afdeling Compliance monitort de 

naleving van de procedures.

 

Naast de ingerichte structuren en (controle)processen is 

het gedrag van onze medewerkers en daarmee de cultuur 

binnen Flynth een belangrijke factor voor de beheersing van 

de risico’s en het uiteindelijke succes van Flynth. Het gedrag 

en de houding van onze leidinggevenden (tone at & from the 

top) zijn hierbij van essentieel belang. Door middel van training 

en opleiding zoals, e-learning, de jaarlijkse Zomereducatie, de 

vaktechnische overleggen binnen de clusters en de regionale 

intervisie-bijeenkomsten in de samenstelpraktijk werkt Flynth 

aan een op kwaliteit gerichte cultuur. Hierbij mogen fouten 

worden gemaakt – zolang er maar over wordt gesproken en de 

organisatie en de medewerkers hiervan leren.

SIRA

Voor het waarborgen van een beheerste en integere 

bedrijfsuitoefening voert Flynth systematisch een Integriteit 

Risico Analyse (SIRA) uit. De SIRA is een instrument dat Flynth 

helpt om voor haar gehele organisatie de integriteitsrisico’s in 

kaart te brengen, te analyseren en te beheersen.

Onder integriteitsrisico’s verstaat Flynth alle risico’s die afbreuk 

doen aan zaken als eerlijkheid, oprechtheid en onomkoop-

baarheid. Voorbeelden zijn witwassen, fiscale fraude, corruptie, 

terrorismefinanciering en belangenverstrengeling. Voor de 

uitvoering van de SIRA in 2019 heeft Flynth gekozen voor 

een analyse per type dienstverlening, te weten: Flynth Audit, 

Flynth Basisdienstverlening en Flynth Adviesdienstverlening. 

Aan de hand van integriteitsthema’s hebben we de belang-

rijkste inherente (bruto) integriteitsrisico’s geïdentificeerd en 

geanalyseerd. Daarnaast hebben we de mate van effectiviteit 

van de beheersing van deze risico’s in kaart gebracht. Ook 

is het rest- (netto) risico bepaald en heeft het bestuur een 

uitspraak gedaan over de eigen risicobereidheid. Waar nodig 

zijn verbeteracties geformuleerd.

Hoe gaan we verder in 2020?

In 2020 zal de SIRA verder geprofessionaliseerd worden, met in 

het bijzonder aandacht voor: 

 – beoordeling van de effectiviteit van de beheersing: 

 –  monitoring van verbeteracties en toetsing op de effectiviteit 

en voortgang van de bijsturing: 

 – doorvertaling naar herziening van de risico-inschatting

 – herijking van de scoringssystematiek.

Daarnaast zal de systematiek zoals toegepast bij de SIRA ook 

breder worden ingezet en zal operationaliseren van het BSF in 

combinatie met proces- en ketenmanagement plaatsvinden.
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Compliance, kwaliteit 
en intern toezicht

Kwaliteitsbewaking en ontwikkelingen

Kwaliteit is een zeer breed begrip en heeft geen eenduidige 

definitie. Dit staat ook in het rapport van de Commissie 

Toekomst Accountancysector van 30 januari 2020. Kwaliteit 

heeft veel dimensies zoals, klant, vaktechniek, publiek belang 

en organisatie. Iin deze paragraaf wordt het begrip veelal eng 

gehanteerd, namelijk in de vorm van compliance-kwaliteit (is 

aan de interne en externe wet- en regelgeving voldaan?). De 

andere aspecten zullen in de toekomst, bij het komen tot de 

kwaliteitsdefinitie van Flynth, zeker aan de orde komen.

Kort samengevat vindt de bewaking van de kwaliteit 

binnen Flynth plaats in de eerste lijn, met ondersteuning 

van vaktechniek, en in de tweede lijn door monitoring van 

Compliance & Risk. De Commissie Kwaliteit en Maatschappelijk 

Belang (CKMB) functioneert als intern toezichtsorgaan in 

het kader van de 53 maatregelen.. De CKMB rapporteert 

aan de RvC. De RvB en de Compliance Officer nemen de 

informatievoorziening aan de CKMB voor hun rekening. 

Er is binnen Flynth in 2019 veel aandacht geweest voor 

kwaliteit, niet in de minste plaats door de in 2018 gestarte 

kwaliteitsverbeteragenda in de samenstelpraktijk. De 

maatregelen richtten zich onder andere op de structuur, 

bijvoorbeeld door middel van het instellen van tweede lezingen, 

drie rondes interne kwaliteitsonderzoeken, aanpassing 

van procedures en richtlijnen, het aanstellen van nieuwe 

tekenbevoegde accountants en het werven van medewerkers. 

Intern vond een evaluatie van het stelsel plaats, evenals een 

evaluatie van het proces rondom de kwaliteitsverbeteragenda. 

Verder is onder andere gewerkt aan vaktechnische 

ontwikkelingen, zoals een tool voor data-analyse en robotisering 

van werkzaamheden. Aan de andere kant zijn maatregelen 

genomen die gericht waren op de cultuur. Denk hierbij aan 

een self-assessment, waarin aandacht wordt besteed aan soft 

controls, dossiermentoring, handhaven van een blame-free-

periode en deze basisgedachte opnemen in het beleid, 

gesprekken van de RvB met accountants en het uitdragen van 

het belang van rol van de accountant in het samenstelproces 

en het uitvoeren van oorzakenanalyses. 

Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat de hertoetsing van 

de NBA in november 2019 met succes is afgerond. 

Maatschappelijke ontwikkelingen vertaald naar Flynth

Verschillende rapporten zijn in 2019 en begin 2020 uitgekomen 

over de kwaliteit in de accountancysector. Dit zijn de 

AFM-rapportage van 14 november 2019, het rapport Monitoring 

Commissie Accountancy van 14 januari 2020 en de rapporten 

van de Commissie Toekomst Accountancysector van 1 oktober 

2019 (voorlopige bevindingen) en 30 januari 2020 (definitieve 

bevindingen). Flynth leert uit de rapporten dat de ingezette 

kwaliteitsverbetering aansluit bij de verwachtingen, maar ook 

dat deze moet worden doorgezet en verbreed. De rapporten 

hebben betrekking op de accountant(sorganisatie)s en hun 

betrokkenheid bij wettelijke controle-opdrachten. Gelet op 

het belang dat Flynth ziet voor de accountant en de adviseur 

in het financiële stelsel, maakt Flynth de vertaalslag naar de 

breedte van de dienstverlening binnen en buiten Flynth. De 

verwachtingen van de accountant rondom de onderwerpen 

fraude en (dis)continuïteit zijn in alle gevallen hoog.

Het eerder genoemde doorzetten van de kwaliteitsverbetering 

richt zich op het verder professionaliseren, organiseren en 

structureren van de organisatie, zoals beschreven bij de risico-

paragraaf.

Het doorzetten van de kwaliteitsverbetering richt zich met 

name op de verdere professionalisering van de genoemde 

kwaliteitsborgen, waaronder het evalueren van de bevindingen 

en het meten en evalueren van de effecten van de getroffen 

maatregelen. Daarnaast is blijvende aandacht voor het 

verandertraject belangrijk, omdat dit gedragsverandering 

betreft. Deze veranderingen moeten uiteindelijk leiden tot de op 

kwaliteit gerichte cultuur, waarbij in het geval van een dilemma 

de kwaliteit de doorslag geeft. 

De voorstellen wat betreft structuur en transparantie 

sluiten aan bij de manier waarop Flynth werkt. Voor de 

feitelijke uitvoering en vertaling verwijzen wij naar het 

transparantieverslag. 

Op het gebied van beloningen is intensief overleg gevoerd 

over de aanpassing en invoering van de Collectieve Incentive, 

de Long Term Incentive en de Participatieregeling. Kwaliteit is 

daarbij steeds benoemd en er is beoordeeld of en in welke 

mate het kwaliteitsgedrag wordt beïnvloed.

Bevindingen en maatregelen

De bevindingen die tot maatregelen hebben geleid zijn 

hieronder in hoofdlijnen opgenomen. Ze zijn gebaseerd 

op de interne evaluatie van het stelsel, de reviews en 

monitoringsactiviteiten. De volgende onderwerpen zijn 

hierbij van belang: objectiviteit en onafhankelijkheid, 

medewerkersonderzoek, PE-verplichtingen, consultaties, 

trainingen, incidenten, klachten, klokkenluidersregeling, 

tuchtzaken en claims, schendingen en sancties, interne en 

externe toetsingen en mentoringsessies.

Het aantal interne meldingen en consultaties als gevolg van 

een toegenomen bewustwording bij de medewerkers neemt 

nog steeds toe. Het aantal externe meldingen kent dezelfde 

ontwikkeling. Er is besloten om meer capaciteit voor deze 

onderwerpen beschikbaar te stellen.

In 2019 is besloten om de tijdelijke ‘blame-free-maatregel’ voor 

de samenstelafdeling om te zetten in beleid voor de gehele 

organisatie. De kern van de maatregel is dat fouten gemaakt 

mogen worden en dat daar open over gesproken wordt. Door 

de medewerkers zelf gemelde fouten leiden niet tot sancties. 

Vanuit de kwaliteitsverbeteragenda hebben veel reviews 

plaatsgevonden. De uitkomsten laten in de loop van het jaar 

verbeteringen zien. Dit blijkt uit het percentage onvoldoende 

dossiers en uit het aantal punten per dossier. Aandachtspunten 

die in 2020 verder in de praktijk in moet slijten, zijn onder 

andere het moment dat overgegaan wordt van administreren 

naar samenstellen en het formuleren en opvolgen van risico’s. 

Daarnaast zal in 2020 worden gewerkt aan verdere verbetering 

van de efficiency en toepassing van intelligentie in de 

programmatuur.

Er zijn binnen Flynth veel handboeken, instructies, richtlijnen en 

andere informatiebronnen. De actualiteit, de vindbaarheid en de 

structurele eenduidigheid worden in 2020 door middel van de 

vaktechnische bibliotheek op het nieuw in te richten intranet 

vergroot.

Evaluatie en vastlegging vinden niet gestructureerd in 

de breedte plaats. Door middel van het ontwikkelen, 

implementeren en operationaliseren van het BSF worden deze 

punten opgenomen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing 

binnen Flynth.

Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting verwijzen wij naar 

ons transparantieverslag.

Flynth wilde beste dienstverlener van Nederland zijn en wil daarom relevant zijn voor 

ondernemers en het maatschappelijk belang. De complexiteit van regelgeving neemt toe, wat van 

onze medewerkers vraagt dat zij bijblijven en zich continue ontwikkelen.. Dit betreft niet alleen de 

wet- en regelgeving die geldt voor onze klanten, maar ook die voor Flynth zelf. De maatschappij 

verandert en de verwachtingen ook. Dit is zeker het geval voor Flynth, gezien de maatschappelijke 

functie die wij als accountantskantoor en als accountantsorganisatie vervullen. Om recht te doen 

aan deze ontwikkeling, stelt Flynth een transparantieverslag 2019 op, dat ook op de website van 

Flynth staat. In dit bestuursverslag zijn de algemene kaders en de conclusies opgenomen. De 

onderbouwing en de verdere details zijn staan in het transparantieverslag.
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Medewerkerszaken

Recruitment

Het aantal vacatures op jaarbasis blijft sterk groeien. Dat komt 

deels door vervangingsvraagstukken, maar vooral door onze 

groeiambitie. In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is 

dit een grote uitdaging die veel tijd vraagt. Mensen persoonlijk 

benaderen – ook de professionals zelf doen dit – is bij veel 

vacatures nog de enige manier om kandidaten enthousiast te 

krijgen om in gesprek te gaan.

Inbound en referral recruitment worden in de huidige 

overspannen arbeidsmarkt steeds belangrijker om goede 

kandidaten te werven. Het recruitmentteam richt zich daarbij 

vooral op het eigen netwerk van de Flynth-collega’s. 

Een andere belangrijke bron van instroom zijn de jonge 

accountants en adviseurs die de arbeidsmarkt voor het eerst 

betreden. Onze campusrecruiters hebben ook in 2019 het 

netwerk van contacten en activiteiten op hogescholen weer 

verder uitgebreid om meer naamsbekendheid te krijgen onder 

deze doelgroep. 

Onze ‘Flynth Afstudeer Academie’ is en blijft een bijzonder 

initiatief. Hier kunnen studenten hun afstudeeropdracht 

uitvoeren onder begeleiding van hoogleraar Pieter Jansen en 

in samenwerking met recruitment. Succesvol afstuderen is 

gegarandeerd en zo maken de studenten op een mooie manier 

kennis met Flynth.

Arbeidsmarktcommunicatie

Arbeidsmarktcommunicatie is een belangrijk instrument om 

onze recruitmentinspanningen te versterken. Dit jaar hebben 

we ingezet op het formuleren van een krachtig werkge-

versmerk. Met het employer brand ‘Maak het verschil’ hebben 

we onder andere de vacatureteksten volgens een vast format 

geschreven en de online ‘Werken bij’-pagina vernieuwd. In het 

vierde kwartaal van 2019 zijn we een lopende online campagne 

gestart om de naamsbekendheid en interesse onder potentiële 

medewerkers te vergroten. Daarnaast hebben we de zwart-wit-

foto’s vervangen door frisse, kleurige foto’s. Daarvoor zijn in 

2019 collega’s van verschillende disciplines opnieuw gefoto-

grafeerd.

Duurzame inzetbaarheid

Wij willen dat iedereen zich maximaal blijft ontwikkelen en 

inzetten voor Flynth; dat iedereen gemotiveerd en vitaal blijft 

en rendabele bijdrage kan leveren. Dit vraagt energie, verande-

ringsbereidheid, afstemming en investering van zowel de 

medewerker als van Flynth. Dat is waar we binnen Flynth aan 

werken onder de noemer duurzame inzetbaarheid (DI). 

Vanaf mei 2019 hebben we binnen Flynth specifieke aandacht 

geschonken aan DI en hebben we de prioriteiten bepaald 

voor onderliggende thema’s. Het startmoment was de training 

voor leidinggevenden. Het gesprek met medewerkers over DI 

stond daarbij centraal. De leidinggevenden kregen training 

in gesprekstechnieken en kennis over de diverse DI-moge-

lijkheden. Daarnaast werd DI een vast gespreksonderwerp 

tijdens de voortgangsgesprekken. Met een brede communica-

tiecampagne zorgden we voor bekendheid van de middelen die 

Flynth aan alle medewerkers beschikbaar stelt om duurzaam 

inzetbaar te worden en te blijven. Het gaat daarbij om zaken 

op het gebied van ‘loopbaan en werkplezier’, ‘gezondheid en 

vitaliteit’ en ‘kennis en vaardigheden’. Dankzij de campagne zijn 

medewerkers deze middelen daadwerkelijk gaan gebruiken.

Leren@Flynth

In 2019 is Leren@Flynth een vast onderdeel van de HRM-af-

deling geworden, met eigen Learning & Development profes-

sionals. Het digitale leerplatform heeft een prominente plek 

gekregen in de ontwikkeling van onze medewerkers. Inmiddels 

bestaat het online aanbod uit meer dan 120 trainingen. Onder 

andere vaktechnische kennis sociale en ICT-vaardigheden 

komen hier aan bod. De trainingen zijn deels van eigen makelij 

en deels gebaseerd op het aanbod van GoodHabitz. Een 

combinatie van online en klassikaal leren: blended learning in 

optima forma. 

Niet alleen individueel, maar ook samen leren is dit jaar weer 

een succes geweest. De Zomereducatie is voor alle assistenten, 

accountants en adviseurs op drie verschillende locaties 

aangeboden. Dankzij een trainerspool uit de eigen organisatie 

hebben collega’s kennis en ervaring met elkaar gedeeld om 

samen te groeien naar een nog betere dienstverlening. 

Medewerkersonderzoek

Flynth vindt het belangrijk om input te krijgen van haar 

medewerkers op het gebied van cultuur en tevredenheid. 

Vandaar dat we dit jaar, net als in 2016 en 2017, een medewer-

kersonderzoek hebben uitgevoerd. De gemiddelde totaalscore 

is gestegen van een 7,2 naar een 7,4. Dat vinden we bijzonder, 

omdat in de jaren 2018 en 2019 een groot beroep is gedaan 

op (extra) inspanning van veel van onze collega’s om ons 

kwaliteitsprogramma op een hoog niveau te krijgen. De opzet 

van ons onderzoek is verder geprofessionaliseerd. Op die manier 

willen we medewerkers actiever betrekken bij de uitkomsten 

en de opvolging. Zo zijn de resultaten voor alle medewerkers 

beschikbaar gesteld in een online dashboard. Daarnaast vonden 

medewerkersgesprekken plaats met de RvB. Bovendien zijn de 

regionale workshops voor het management vervangen door 

interactieve sessies op de kantoren met alle medewerkers. 

Het doel hiervan is om concreet met elkaar aan de slag gaan 

met de uitkomsten. De verbeterpunten hebben we centraal 

gebundeld. Ze vormen belangrijke input voor de jaarplannen van 

de vestigingen, de regio’s en de stafafdelingen. 

De Expeditie

Exact twee jaar geleden startte in 2017 de eerste ronde van de 

Expeditie. Op 15 november 2019 rondden we de laatste van 54 

Expedities af. De Expedities hadden in totaal 760 deelnemers, 

die de Expeditie een gemiddeld rapportcijfer van een 8,3 gaven. 

Doelstelling

De doelen van de Expeditie zijn bereikt. Die waren van meet 

af aan helder. Het ging erom dat medewerkers de strategie 

‘Gewoon de Beste’ en de drie kernwaarden van Flynth 

doorgrondden en in de praktijk leerden brengen. Daarbij 

versterkten ze zichzelf door hun persoonlijke drijfveren te 

ontdekken, kennis op te doen over effectief leiderschap én een 

groep collega’s tijdens de Expeditie beter te leren kennen.

Daarnaast hebben alle collega’s die de Expeditie hebben 

gevolgd, ons voorzien van input en feedback over de koers van 

Flynth en de manier waarop we met elkaar werken. Deze zijn 

tweewekelijks besproken in het RvB-overleg en waar mogelijk 

verwerkt in de werkwijze en strategie van Flynth. 

Persoonlijke ontwikkeling gaat door

De Expeditie is succesvol afgesloten. Dat wil niet zeggen dat we 

stoppen met investeren in ieders persoonlijke ontwikkeling en 

loopbaan. Belangrijke pijlers van de Expeditie krijgen namelijk 

een vervolg in een nieuwe vorm.

Zo blijven we met managementdrives werken binnen Flynth: 

collega’s die nog geen profiel hebben, krijgen de gelegenheid 

dat aan te vragen. Daarnaast kunnen teams in 2020 een 

managementdrives-teamsessie aanvragen. In zo’n sessie van 

een halve dag bespreekt het team zijn drijfveren en wat deze 

betekenen voor de manier van samenwerken. Voor veel collega’s 

heeft de theorie van Steven Covey ‘De 7 eigenschappen van 

effectief leiderschap’ houvast gegeven in keuzes om hun gedrag 

te veranderen en invloed uit te oefenen op hun omgeving. Dat 

gunnen we natuurlijk iedereen. Daarom blijft Covey de rode 

draad in veel opleidingen die we binnen Flynth aanbieden.

Een vaak gehoorde opmerking na de Expeditie is: ‘Dit moeten 

alle nieuwe collega’s ook ervaren’. In het nieuwe programma 

Start@Flynth komt daarom een deel van het Expeditie-pro-

gramma terug. We zijn ervan overtuigd dat dit startende 

collega’s gaat helpen om te ‘landen’ in onze organisatie. 

Start@Flynth

In 2019 hebben we hard gewerkt aan de opzet van een  

nieuw introductieprogramma voor startende collega’s. Met 

Start@Flynth bieden we nieuwe medewerkers met ingang 

van januari 2020 een warm welkom. We helpen ze gedurende 

hun eerste jaar bij Flynth om wegwijs te worden in onze 

organisatie, de Flynth-processen binnen hun eigen vakgebied 

te doorgronden, elkaar te leren kennen en bekend te raken met 

onze kernwaarden. Start@Flynth is een mooi vervolg op de 

Expeditie, maar dan voor nieuwe collega’s.

Flynth blijft investeren in gemotiveerd en betrokken personeel. Dat begint al bij de werving, 

waarvoor we in 2019 weer een nieuwe campagne hebben gestart. Ook hebben we geïnvesteerd 

in een programma dat gericht is op duurzame inzetbaarheid. Vitaliteit en ontwikkeling zijn daarin 

centrale thema’s. En er zijn meer manieren waarop wij investeren in ons belangrijkste kapitaal:  

de medewerkers. 
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Lunchconcept

De ene Flynth-locatie heeft een kantine, de andere biedt 

helemaal geen eetgelegenheid. Eten achter je bureau is wel 

efficiënt, maar niet echt ontspannend. Daarom heeft Flynth er 

nu voor gekozen om de lunchvoorziening landelijk eenduidig 

in te richten. Vanaf maart 2019 zijn we in een groot deel van 

onze locaties van start gegaan met het nieuwe lunchconcept, 

de zogenoemde huiskamerlunch in de werkcafés. De 

huiskamerlunch is ook beschikbaar op locaties waar ons 

nieuwe huisvestingsconcept nog niet is doorgevoerd. Een 

kleine, maar mooie vernieuwing die het gezellig en gezond 

samenzijn versterkt. 

Beloningsbeleid

Net als twee jaar geleden hebben we onze salarisschalen 

gecheckt en aangepast op actualiteit, maar ook op 

concurrentievermogen. Op basis van een benchmark in de 

accountancy- en adviesmarkt hebben we ons salarisbeleid 

deels gelijk gehouden, maar ook op onderdelen naar boven 

bijgesteld. Zo blijft ons salarisaanbod passend.

Daarnaast hebben we dit jaar een aantal aantrekkelijke 

financiële regelingen voor collega’s ontwikkeld. Deze zijn 

gebaseerd op het principe van samenwerken, aangezien 

dat vanuit onze coöperatieve oorsprong een belangrijke 

kernwaarde is. We hebben gezocht naar een moderne manier 

om collega’s met Flynth te verbinden en ze te laten delen in 

de resultaten. Een manier die past bij Flynth én bij de huidige 

trends in belonen. Daar hoort ook de mogelijkheid bij om 

met een lening te participeren in Flynth. Hiermee willen we 

ondernemerschap belonen. Per 1 januari 2020 hebben we 

drie financiële regelingen geïntroduceerd: een aantrekkelijkere 

en transparantere collectieve incentive-regeling, een 

participatieregeling die toegankelijk is voor alle medewerkers 

en een incentive-regeling voor de lange termijn. 
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Kengetallen 2019

22 mensen zijn in 2019 in loondienst gekomen (netto-instroom). 

Daarmee is de personele bezetting met 1,4% gestegen van 

1.526 eind 2018 naar 1.548 eind 2019. De man/vrouw- 

verhouding is met 55%/45% vrijwel ongewijzigd gebleven.

De instroom van medewerkers in loondienst is gedaald van 

23,1% in 2018 naar 17,1% (264 personen) in 2019. De markt 

wordt steeds schaarser en de zwaardere functies zijn steeds 

lastiger in te vullen. Het lukt nog wel om deze vacatures in te 

vullen, maar de doorlooptijd van het sollicitatieproces is steeds 

langer. Het is een werknemersmarkt en er worden steeds 

meer hoge eisen gesteld vanuit de sollicitant. De uitstroom is 

licht gedaald van 16,0% in 2018 naar 15,6% (242 personen) 

in 2019. Per saldo levert dat de eerder vermelde groei op van 

1,4% (22 personen).De gemiddelde leeftijd is licht gedaald van 

42,7 jaar eind 2018 naar 42,5 jaar eind 2019. De leeftijd van 

de uitstromers ligt gemiddeld hoger dan de leeftijd van de 

instromers.

Het ziekteverzuim is opnieuw gedaald: van 2,4% in 2018 naar 

2,3% in 2019.

De interne mobiliteit is in 2019 9,5%. Deze is onder andere 

afhankelijk van de loopbaanpaden van medewerkers bij Flynth. 

Medewerkers in de ontwikkeling van hun carrière bij Flynth 

maken iedere twee tot drie jaar een ontwikkeling in functie 

door. Afhankelijk hiervan stijgt of daalt het percentage.

14
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Vanuit haar coöperatieve wortels zoekt Flynth van nature naar 

krachtenbundeling. Winstmaximalisatie is niet de primaire 

doelstelling van onze organisatie. Een deel van onze winst gaat 

terug naar de maatschappij. Hierbij streven we naar evenwicht 

tussen de diverse stakeholders: de werknemers, klanten, 

de samenleving en - in het licht van de continuïteit - de 

organisatie. 

Kennis ontwikkelen, kennis delen 

We versterken niet alleen individuele ondernemers en 

hun medewerkers, maar ook de sectoren en ecosystemen 

waarin ondernemers opereren. In sectoren als glastuinbouw 

en melkvee zijn we een prominente partner in de verdere 

ontwikkeling van de sector. Het ontwikkelen en delen van 

kennis speelt hierbij een grote rol. We delen kennis met onze 

vakgenoten, bijvoorbeeld via publicaties in vakbladen. We 

hebben in 2019 gastcolleges gegeven bij universiteiten en 

hogescholen. Ook heeft een aan Flynth verbonden hoogleraar 

afstuderende accountancystudenten begeleid. 

Ondernemerschap stimuleren als uitweg uit armoede

Flynth zet kennisinfrastructuur belangeloos in voor startende 

Iedereen bij Flynth staat, mede door de contacten met ondernemers, midden in de  

maatschappij. Flynth wil van betekenis zijn voor de samenleving als geheel en voor  

het individu. Deze kernwaarde noemen we Flynth & Co en die heeft in 2019 weer op  

meerdere manieren vorm gekregen.

ondernemers en voor ondernemers in ontwikkelingslanden. 

Tot deze kennisinfrastructuur behoren de eigen werknemers, 

maar ook de samenwerkingspartners die bijdragen aan 

kennisontwikkeling, zoals onderwijsinstellingen waar Flynth 

nauw mee samenwerkt. We werken bijvoorbeeld intensief 

samen met Agriterra, dat coöperaties en boerenorganisaties 

in opkomende economieën ondersteunt in hun ontwikkeling. 

Zowel ervaren als young professionals van Flynth leveren hier 

een bijdrage aan. Flynth draagt zo bij aan de ontplooiing van 

ondernemerschap in gebieden waar dit mensen kan helpen om 

uit de armoede te komen.

Als werkgever begrijpt Flynth dat werknemers vanuit 

hun betrokkenheid vaak ook buiten de werkkring een 

maatschappelijk relevante bijdrage willen leveren. Flynth 

stimuleert en steunt dit door bij dergelijke activiteiten flexibele 

werktijden, sponsoring in tijd en geld en betaald en onbetaald 

verlof aan te bieden. Ook steunt Flynth geselecteerde goede 

doelenorganisaties, die vaak door de medewerkers zelf worden 

aangedragen.

Flynth & Co:  
pal naast ondernemers,  
midden in de maatschappij
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Versnelde digitale transformatie

In 2020 zetten we op meerdere fronten stappen om onze 

meerwaarde voor klanten te vergroten. Onze digitale 

transformatie krijgt extra vaart. Dat heeft direct te maken 

met de veranderende rol van accountant en adviseur. Deze 

verschuift steeds meer van het produceren van getallen naar 

het duiden van getallen en - daaraan gekoppeld - passend 

advies. Flynth gaat steeds meer kennis- en data gedreven 

werken, zodat we klanten vroegtijdig en gericht kunnen 

adviseren over hun bedrijfsvoering. ICT wordt daarmee een 

onlosmakelijk onderdeel van onze dienstverlening aan de klant. 

Dit vraagt om een nieuwe digitale architectuur, die in 2020 

verder vorm krijgt.

Door versneld te digitaliseren, kunnen we zelf ook steeds 

slimmer werken. Inmiddels heeft de eerste robot bij Flynth 

zijn entree gemaakt. Deze procesrobot wordt vooralsnog 

alleen ingezet voor de check op salarisverwerking, maar kan 

bijvoorbeeld ook met CRM-data werken. Al het werk met een 

hoog volume en een reproduceerbaar, repetitief karakter kan 

uiteindelijk door een robot worden overgenomen. De besparing 

in tijd en energie die dit oplevert, biedt onze medewerkers – 

ook in 2020 al - de mogelijkheid om hun advisering richting 

klanten te verbreden en te verdiepen. 

De toon zetten in select aantal sectoren

We brengen ook extra focus aan in onze dienstverlening. We 

zijn nu al onbetwist marktleider in een aantal sectoren, zoals 

de glastuinbouw. In 2020 kiezen we vijf sectoren waarin we 

marktleider willen blijven of willen worden. We willen alle 

energie inzetten om in een select aantal sectoren de toon 

te kunnen zetten - in omzet en volume, maar ook in kennis, 

ideeën en innovatiekracht. Onze huidige advisering op het 

gebied van energietransitie en duurzaamheid breiden wij in 

2020 uit tot een volwaardige expertiselijn. Het aantrekken van 

een directeur voor deze dienstverlening in 2020 is hierbij een 

belangrijke stap. 

Leiderschap en inzetbaarheid

Door te investeren in leiderschap willen we dit jaar ook meer 

zicht en regie op de kwantiteit en kwaliteit van onze personele 

bezetting krijgen. We gunnen iedere professional binnen Flynth 

het werk dat het beste bij hem of haar past. Een professional 

die goed op zijn plek zit, levert beter werk. Met competen-

tiemanagement, aandacht voor duurzame inzetbaarheid en 

inspirerend leiderschap willen wij vormgeven aan deze ambitie.

Robuuste schaalgrootte

Met alle middelen die we inzetten, sorteren we voor op de 

toekomst. Toch is alleen slimmer werken niet voldoende. Om te 

kunnen blijven investeren in kennis, kwaliteit, digitalisering en 

robotisering, moeten we ook groeien in het aantal medewerkers. 

Slagkracht en innovatiekracht vragen om een robuuste 

schaalgrootte. We willen uiteindelijk groeien van de huidige 

omzet van ruim € 140 miljoen naar € 240 miljoen en van ruim 

1.500 naar 2.000 medewerkers in 2025. Dat proces begint in 

2020, met een verbeterde digitale infrastructuur, meer specifiek 

advies via onze expertiselijnen, uitbouw van onze sectorkennis 

en versnelde groei van onze auditdiensten. Zo leggen we in 2020 

een solide fundament voor toekomstbestendige dienstverlening.

Gezond financieel fundament

Het afgelopen jaar toonde een gezonde ontwikkeling en 

die zetten we graag voort. Voortgaande groei versterkt ons 

marktleiderschap. 

Onze omzetgroei is afhankelijk van de behoefte aan advies en 

verbonden aan onze gefocuste kennis in de sectoren. Daar 

blijven we op inzetten. Kennisontwikkeling én het aanbieden 

van gerichte adviezen aan onze cliënten in vele sectoren. Door 

digitalisering en de mede hieraan verbonden toenemende 

efficiency werken we voortdurend aan het versterken van onze 

toegevoegde waarde, ook in financiële zin. De gemiddelde 

opbrengst per medewerker zal hierdoor verder groeien, waarbij 

de kwaliteit van onze dienstverlening zich tegelijkertijd verder 

ontwikkelt en de informatievoorziening voor onze klanten 

versnelt. Dit zijn kerncomponenten van onze strategische 

doelstellingen.

Voor 2020 verwachten we een verdere groei van ons 

personeelsbestand. Het afgelopen jaar eindigden we met bijna 

1.300 fte. We zetten de ingezette autonome groei graag voort, 

dusdanig dat we koersen op een jaarlijkse personele groei van 

minimaal 3%.

Investeringen in het versterken van onze digitale infrastructuur 

dekken we uit de operationele kasstroom. Zo ook de 

Verwachtingen 2020
Wij zijn ambitieuze adviseurs en accountants. We willen de beste dienstverlener zijn voor 

ondernemers. Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen. Klantbehoeften veranderen, 

markten veranderen. Om hier tijdig op in te spelen, hebben we in 2019 onze strategie herijkt.  

Met het nieuwe meerjarenplan ‘Versterken, vernieuwen en versnellen’ spelen we de komende 

jaren gericht in op de kansen en uitdagingen die wij zien. 
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investeringen in een verdere modernisering en flexibilisering 

van onze huisvesting. Hiermee zal in 2020 naar verwachting een 

totaalbedrag van bijna € 5 miljoen gemoeid zijn.

We hebben in 2019 onze liquiditeit licht verbeterd en 

tegelijkertijd onze investeringen en reguliere aflossingen kunnen 

verrichten. Ook in 2020 verwachten we wederom een goede 

kasstroom, die het niveau van 2019 zal evenaren. We zullen deze 

kasstroom aanwenden voor onze investeringen. Tevens zullen 

uit de kasstroom de reguliere aflossingen van onze hypothecaire 

leningen worden gedekt. 

De reeds opgebouwde liquide buffer dient mede om onze 

financiering te verlagen. Begin en eind 2021 zullen we de laatste 

leningen aan onze Goodwill Participatie Certificaathouders in 

twee gelijke termijnen geheel aflossen. Eind 2019 en begin 2020 

heeft de Flynth-participatieregeling geleid tot een inbreng van 

onze medewerkers ten bedrage van ruim € 4,2 miljoen. 

De aanwezige sterke liquiditeit vormt een flexibele buffer om 

digitale versnelling en schaalvergroting mogelijk te maken.

2020 en volgend zullen jaren zijn van verdere uitrol van onze 

strategie ‘Versterken, vernieuwen en versnellen’. Met als resultaat 

een doorgaande gezonde groei, een gezond rendement op onze 

dienstverlening en een gestage versterking van onze solvabiliteit.

VOORUITBLIK NA DE INTREDING VAN HET CORONAVIRUS
Ons bestuursverslag toont onze ambitie. We willen als 

accountants- en adviesorganisatie marktleider zijn en blijven 

voor ondernemers in Nederland. Onze strategie is gericht op 

groei, versnelling, verbetering en digitalisering waarbij wij onze 

klant optimaal terzijde willen staan.

Onze doelstellingen zijn door de komst van COVID-19 

(coronavirus) niet gewijzigd. Maar de marktomstandigheden zijn 

wel gewijzigd. Deze coronacrisis beïnvloedt in sterke mate de 

weerbaarheid van onze economie en de financiële positie van 

onze klanten. De daadwerkelijke uitkomst is nog onzeker, dat 

geldt voor onze klanten en dus ook voor ons.

Om de crisis het hoofd te kunnen bieden heeft Flynth diverse 

maatregelen genomen:

 –  Scenario’s opgesteld om de mogelijke invloed van de crisis 

op onze dienstverlening, ons resultaat en de liquiditeits-

positie inzichtelijk te maken;

 –  In beeld gebracht welke kostenbesparingsmaatregelen voor 

ons mogelijk zijn op korte en op de wat langere termijn;

 –  Diverse organisatorische maatregelen gericht op veilig 

werken, het thuiswerken maar ook gericht op een 

aangepaste verdeling van het werk over vestigingen 

en adviseurs waarmee over- en ondercapaciteit wordt 

voorkomen. Tevens maatregelen om op dag- en weekbasis 

onze bedrijfsvoering en liquiditeit te monitoren en te kunnen 

bijstellen wanneer nodig.

Naast maatregelen om zelf (financieel) gezond te blijven hebben 

wij acties gericht op onze cliënten ontwikkeld en ingezet zoals 

het ondersteunen bij het aanvragen van overheidsondersteuning, 

het sneller en beter inzichtelijk maken van de liquiditeitsontwik-

kelingen en de risico’s daarin, het ondersteunen bij het verkrijgen 

van mogelijke kredietfaciliteiten en het ontwikkelen van 

plannen om in “de 1,5 meter economie” zo weerbaar mogelijk 

te opereren. Voor al onze klanten en overige ondernemers in 

Nederland hebben wij de Flynth corona helpdesk ingesteld voor 

het beantwoorden van de eerste vragen en het doorgeleiden 

naar onze specialisten indien nodig en gewenst.

Op basis van al deze maatregelen en inzichten hebben wij 

vertrouwen in de continuïteit van Flynth. Flynth Holding N.V. en 

haar dochterondernemingen staan er goed voor, dankzij de 

goede liquiditeitspositie bij de start van de lockdown, onze goed 

over sectoren en over Nederland gespreide klantportefeuille en 

de maatregelen die wij reeds hebben ingezet. Een negatieve 

impact van het coronavirus op onze resultaten, zowel voor de 

korte als de wat langere termijn, is zeer waarschijnlijk maar nog 

in hoge mate onzeker. Onze strategische groeiambities zullen 

ongetwijfeld bijgesteld moeten worden, op zijn minst zullen ze 

worden vertraagd. Wij zijn voorbereid op eventuele aanpas-

singen als de markt dat vereist. Dat laat onverlet dat we onze 

ambitie niet laten varen.

17
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Bezetting OR

De OR heeft in 2019 geen verkiezingen georganiseerd. Wel is de 

bezetting als gevolg van natuurlijk verloop gewisseld. Voor 2020 

staan er wel verkiezingen op het programma. Daarbij streven we 

naar een breed gedragen bezetting uit alle regio’s, met een goede 

verdeling over alle medewerkersniveaus. Zowel de OR als de 

RvB vinden een kwalitatief goede bezetting van de OR belangrijk. 

Daarmee zijn we namelijk een goede gesprekspartner en kunnen 

we medezeggenschap naar behoren invullen. Een aantal leden zal 

na de verkiezingen van 2020 niet terugkeren in de OR.

Bezetting RvB en RvC

Bert Iedema is begin 2020 als voorzitter van de RvC aangetreden. 

Wij hebben aftredend voorzitter Jan van Teeffelen bedankt voor 

zijn inspanningen. De OR vindt we dat de huidige RvB en de RvC 

beschikken over de noodzakelijke kwaliteit en inzet om Flynth 

richting de toekomst goede leiding en sturing te geven.

Kwaliteit en veerkracht

Na de uitkomst van de eerste toetsing door de NBA heeft de 

organisatie daadkracht en inzet getoond. De OR is van mening 

dat deze inspanningen leiden tot een betere kwaliteit van dienst-

verlening. Onze medewerkers hebben ondanks alle extra inspan-

ningen en veranderingen veerkracht getoond. Dit kenmerkt Flynth 

én de medewerkers. Zij stellen uiteindelijk het belang van de 

organisatie en de klant boven alles. De druk op de arbeidsmarkt 

en de personele bezetting geeft op een aantal plaatsen krakende 

wagens, maar uiteindelijk rijden ze nog steeds en gaat het ook 

met de personele bezetting de goede kant op.

De OR heeft samen met de RvB geconstateerd dat met name 

de motivatie van medewerkers zeer belangrijk is. Zij dienen via 

goede communicatie op de hoogte te worden gehouden van 

algemene zaken en (belangrijke) ontwikkelingen. De OR heeft 

dan ook aangedrongen op betere regionale en plaatselijke 

communicatie.

Financieel

De cijfers over 2019 zijn een mooi bewijs dat er vorig jaar hard 

is gewerkt. Ondanks de vele (interne) projecten hebben we een 

positief resultaat behaald. Hierdoor is ook de vermogenspositie 

verbeterd. Door beheerste investeringen en normale afschrij-

vingen is de liquiditeit en daarmee de financiële positie van Flynth 

verbeterd. 

In 2018 heeft de OR met de RvB gesproken over voorstellen om 

– aanvullend op het huidige beloningsstelsel – meer inhoud te 

geven aan variabel belonen. De CI die nu is afgesproken, geeft 

iedereen een kans op een variabele beloning. Deze ligt met name 

voor de lagere schalen (tot en met schaal 7) boven het marktge-

middelde. Uiteraard geldt daarbij dat het bedrijfsresultaat wel zo 

moet zijn dat er winst te verdelen valt. Een andere regeling geeft 

iedereen de mogelijkheid om geld te lenen aan de organisatie. 

De OR is van mening dat deze lening een beperkt risico én een 

goede beloning kent. Tot slot is er nog een regeling voor het 

management: bij het halen van afgesproken targets krijgen zij 

een extra beloning. Samen vormen deze regelingen een goede 

aanvulling op onze arbeidsvoorwaarden. Bovendien delen we 

op deze manier allemaal mee in de toekomstige resultaten van 

Flynth.

Huisvesting

In 2018 is gestart met de verbouwing van een aantal bestaande 

en nieuwe vestigingen naar het nieuwe huisvestingsconcept. De 

OR ontvangt hierover veel positieve reacties. Tegelijkertijd horen 

we dat de nieuwe omgeving soms nog vraagt om aanpassingen. 

Daarbij gaat het zowel om de werkwijze van de medewerkers als 

om de technische voorzieningen. Voor de OR is en blijft het van 

groot belang dat klanten en gasten goed worden ontvangen en 

dat er een prettige werksfeer is voor onze eigen mensen. 

Werkdruk/tevredenheidsonderzoek

In 2019 is er opnieuw een tevredenheidsonderzoek onder 

medewerkers uitgevoerd. De uitkomst was in lijn met voorgaande 

jaren. De OR is tevreden met de manier waarop de RvB de 

uitkomsten van het onderzoek bespreekt met het management, 

andere geïnteresseerden en – in een later stadium – met de 

vestigingen (via de vestigingsleiding).

De groei van Flynth gaat gepaard met een toename van het 

aantal medewerkers. Voor onze nieuwe medewerkers is met 

ingang van 2020 een nieuw welkomstprogramma ontwikkeld om 

hen een goede start te geven. De OR is blij met deze aanpak.

Tot slot willen we benadrukken dat we in 2019 veel en hard 

hebben gewerkt en dat er loyaliteit en flexibiliteit is getoond. 

Flynth blijkt een fijne werkgever te zijn. De komende jaren zijn er 

genoeg uitdagingen, die we met zijn allen aangaan met hulp van 

Werkmakerschap, Flynth & Co en Kwaliteitsmarktleiderschap.

De ondernemingsraad (OR) blikt terug op een mooi jaar. Dit neemt niet weg dat er 

ook aandachtspunten zijn. Als OR hebben we ons in 2019 onder meer gericht op ons 

beloningsstelsel, huisvesting en medewerkerstevredenheid.

Verslag van 
de Ondernemingsraad
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Verslag van 
de Raad van Commissarissen

In 2019 is hard gewerkt aan de herijking van de strategie ‘Gewoon 

de Beste 2017-2020’. Met behoud van de drie kernwaarden maakt 

Flynth zich in het nieuwe meerjarenplan nog sterker en klaar voor 

de toekomst als de vertrouwde adviseur voor ondernemers in 

Nederland. 

Samenstelling Raad van Commissarissen

Eind 2019 heeft de voorzitter, dhr. J.G.J. (Jan) van Teeffelen aan 

het eind van zijn maximale zittingstermijn afscheid genomen van 

Flynth. Ook via deze weg danken we Jan voor zijn jarenlange inzet 

voor Flynth.

Via een open procedure waarbij alle relevante interne 

stakeholders zijn betrokken is per 1 januari 2020 de heer 

drs. A. (Bert) Iedema RA benoemd als voorzitter van de Raad 

van Commissarissen. De Raad bestaat uit drie mannelijke 

en drie vrouwelijke leden. We beschikken qua noodzakelijke 

kennisgebieden en competenties over een evenwichtige Raad van 

Commissarissen met leden die elkaar aanvullen en versterken, en 

die aansluit bij de profielschets van de Raad. 

Activiteiten van de Raad van Commissarissen in 2019

De Raad van Commissarissen houdt namens belanghebbenden 

toezicht op het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen 

Flynth. We geven de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd 

advies en houden toezicht op de (realisatie van de) doelstellingen 

van Flynth. Ook zien we toe op de realisatie van de strategie, 

de (aanvaardbaarheid van de) risico’s met betrekking tot de 

ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne 

risicobeheersing- en controlesystemen en het proces van 

financiële verslaggeving. Daarnaast ziet de Raad toe op kwaliteit 

en maatschappelijk belang, het openbaar maken, naleven en 

handhaven van de corporate governance- en compliance-regels 

door Flynth.

In 2019 kwam de Raad van Commissarissen acht keer bijeen. Bij 

al deze vergaderingen was de Raad van Bestuur aanwezig. Bij alle 

vergaderingen was vanuit beide gremia het gewenste quorum 

aanwezig. Tijdens de RvC vergaderingen worden ook themagewijs 

staf- en regiodirecteuren en andere managers uitgenodigd die 

geen lid van de Raad van Bestuur zijn. Hiermee wordt een bijdrage 

geleverd aan een goede borging van de Raad van Commissarissen 

met de organisatie. Verder heeft een delegatie van de Raad 

van Commissarissen in 2019 contacten onderhouden met de 

ondernemingsraad en de GPC-houders. Eénmaal is een extra RvC 

vergadering ingelast. In deze extra vergadering is de strategienota 

2020 – 2025 besproken. Ook is in februari een inspiratiesessie 

samen met de RvB georganiseerd. In deze sessie heeft een 

externe deskundige ons meegenomen in de ontwikkelingen rond 

digitalisering en wat dit voor Flynth kan betekenen. 

In april 2019 heeft de Raad een collectieve zelf-evaluatie 

uitgevoerd. Daarbij zijn de effectiviteit en het functioneren van de 

Raad van Commissarissen geëvalueerd en is beoordeeld op welke 

onderdelen het functioneren van de RvC en de governance verder 

versterkt kunnen worden.

Als uitkomst van deze evaluatie heeft de Raad van 

Commissarissen besloten haar werkwijze op een aantal punten 

aan te passen. De Raad van Commissarissen heeft al lang 

als vaste commissie de CTA PB (zie hierna), die toeziet op de 

interne kwaliteitsbewaking en de invulling van het publiek 

belang van Flynth. Deze commissie bestond tot ultimo 2019 uit 1 

commissaris die tevens voorzitter is (Ton Thomassen), aangevuld 

met twee externe onafhankelijke accountants (die geen lid van de 

RvC zijn). Met ingang van 2020 maakt naast Ton Thomassen een 

tweede commissaris (Madelein Smit) deel uit van deze commissie.

Eveneens met ingang van 2020 heeft de RvC twee nieuwe 

commissies ingesteld: de commissie HRM (inclusief remuneratie) 

en de commissie Audit en monitoring strategie. De beide laatste 

commissies bestaan elk uitsluitend uit drie RvC leden. Voor 

de commissie HRM zijn dit: Chris Doomernik (voorzitter), Ton 

Thomassen en Bert Iedema. Voor de commissie Audit en strategie 

zijn dit: John van Hoof (voorzitter), Madelein Smit en Ankie Wijnen.

Het CTA PB (vanaf 2020 Commissie Kwaliteit Maatschappelijk 

Belang (CKMB) genoemd) heeft in 2019 haar jaarrapportage 

uitgebracht aan de Raad van Commissarissen. In deze rapportage 

is vooral aandacht gevraagd voor kwaliteitsverbetering en 

bijbehorende cultuurverandering en de voortgang van het in 2017 

opgestarte kwaliteitsverbeterplan. Het rapport is in een van de 

RvC vergaderingen door de voorzitter en de leden van het CTA 

PB toegelicht en besproken. De Raad van Commissarissen heeft 

intensief het proces van het kwaliteitsverbeterplan gevolgd. We 

zijn blij met het positieve resultaat van de toetsing door de NBA 

eind 2019. 

Voorts heeft de Raad van Commissarissen met ingang van 

2020 besloten om structureel een voorbespreking te houden, 

voorafgaand aan de RvC vergadering en buiten aanwezigheid van 

de RvB. Ook heeft de Raad van Commissarissen besloten om met 

ingang van 2020 structureel een nabespreking te houden, direct 

na afloop van elke RvC vergadering, deels met aanwezigheid van 

de RvB en deels zonder aanwezigheid van de RvB. Het doel van de 

voor- en nabesprekingen is om de eigen effectiviteit en kwaliteit 

van het functioneren van de RvC verder te verhogen.

Ontwikkeling Flynth

De Raad van Commissarissen staat voortdurend stil bij de 

ontwikkeling van de (uitvoering van de) bedrijfsstrategie en het 

rendement van activiteiten, onder meer met behulp van maand-, 

kwartaal- en projectrapportages. 

In de zomer van 2019 is het proces van herijking strategie gestart. 

De Raad van Commissarissen is nauw betrokken geweest bij de 

opdrachtverlening aan een extern bureau, evaluatie tussentijdse 

uitkomsten en besluitvorming. De herijking is een zorgvuldig en 

uitgebreid proces geweest, waarbij uitgebreid klant- en markton-

derzoek is gedaan, gebruik is gemaakt van deskresearch en intern 

bij een groot aantal medewerkers bevindingen zijn opgehaald. Eind 

2019 heeft de Raad van Commissarissen de strategie 2020-2025, 

“Versterken, vernieuwen & versnellen”, goedgekeurd. In 2020 en 

verder zal de RvC de uitvoering hiervan nauwlettend volgen.

Overige bijzondere aandachtsgebieden in 2019 waren naast 

de herijking van strategie onder andere onboarding (binden en 

boeien) van nieuwe medewerkers, vernieuwen van het beleid 

van variabel belonen en binden van medewerkers en de digitale 

transformatie. 

De Raad van Commissarissen ziet dat Flynth in 2019 weer 

belangrijke stappen heeft gemaakt in de veranderslag voor de 

toekomst. Flynth blijft continu in ontwikkeling en staat, net als 

andere kantoren en organisaties, voor een mooie maar stevige 

uitdaging. We zijn trots op de nieuwe meerjarenvisie en de daar 

aan gekoppelde concrete veranderaanpak die er vandaag ligt. 

Tot slot

Flynth heeft in 2019 fundamentele stappen gezet voor de toekomst. 

Deze toekomst is helaas abrupt gewijzigd door de komst van het 

coronavirus in de wereld. De onzekerheid over die toekomst is als 

gevolg daarvan fors toegenomen. Onze Raad van Commissarissen 

heeft daarover in 2020 intensief overlegd met de Raad van Bestuur. 

We hebben geconstateerd dat Flynth direct op deze nieuwe 

werkelijkheid heeft ingespeeld en diverse maatregelen heeft ingezet 

om de gevolgen van corona te beheersen. Zoals de Raad van 

Bestuur het aanduidt, de lange termijn doelstellingen zijn door de 

komst van COVID-19 niet gewijzigd, de omstandigheden waaronder 

die moeten worden gerealiseerd wel. Met deze onzekerheid moeten 

wij en onze omgeving nu leven. We zijn blij dat onze fundamenten 

goed zijn gelegd en dat we mede daardoor het vertrouwen hebben 

in de toekomst.

De Raad van Commissarissen dankt de gehele organisatie voor 

haar inzet en bijdrage in het afgelopen jaar en daagt iedereen uit 

om ook in de komende periode gefocust te blijven op beheersen 

van de nieuwe werkelijkheid en tegelijkertijd te blijven werken aan 

het realiseren van de strategie. 

De Raad van Commissarissen, 

 – drs. A. (Bert) Iedema RA (voorzitter)

 – drs. J.F. (John) van Hoof RA

 – A.G.M. (Ton) Thomassen RA

 – ir. A.M. (Ankie) Wijnen-Pronk

 – drs. C.A.H.A. (Chris) Doomernik MMO

 – M. (Madelein) Smit BFP ACA

Werkmakerschap, Kwaliteitsmarktleiderschap en Flynth & Co: de drie kernwaarden die de  

pijlers vormen voor onze organisatie. De kernwaarden zijn een vertaling van ons organisatie-

doel, onze drijfveren en de collectieve ambitie en dragen bij aan de ontwikkeling van Flynth. 
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Geconsolideerde winst-en- 
verliesrekening over 2019

2019 2018

(x 1.000) Ref. € € € €

Netto-omzet 13 141.514 132.791

Overige bedrijfsopbrengsten 14 282 849

Som der bedrijfsopbrengsten 141.796 133.640

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 15 35.464 33.969

Lonen en salarissen 16 76.441 71.280

Sociale lasten en pensioenlasten 17 17.172 16.002

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 18 8.345 8.521

Overige bedrijfskosten 19 388 521

Som der bedrijfslasten - 137.810 - 130.293

Bedrijfsresultaat 3.986 3.347

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 20 41 55

Rentelasten en soortgelijke kosten 20 - 1.125 - 1.413

- 1.084 - 1.358

Resultaat vóór belastingen 2.902 1.989

Belastingen 21 - 609 - 1.329

- 609 - 1.329

Resultaat na belastingen 2.293 660

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt 
deelgenomen

22  0 2

Nettoresultaat 2.293 662

Geconsolideerde balans 
per 31 december 2019
(vóór resultaatbestemming)

Activa 2019 2018

(x 1.000) Ref. € € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 6.733 11.836

Materiële vaste activa 2 19.093 23.075

Financiële vaste activa 3 3.183 4.081

29.009 38.992

Vlottende activa

Nog te factureren bedragen aan klanten 4 16.276 13.792

Vorderingen 5 17.409 16.931

Liquide middelen 6 12.070 11.493

45.755 42.216

74.764 81.208

Passiva 2019 2018

(x 1.000) Ref. € € € €

Groepsvermogen 7 20.202 17.909

Voorzieningen 8 1.675 1.574

Langlopende schulden 9 13.749 19.494

Kortlopende schulden 10 39.138 42.231

74.764 81.208

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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2019 2018

(x 1.000) Ref. € € € €

Bedrijfsresultaat 3.986 3.346

Aanpassingen voor:

— Afschrijvingen 1,2 8.345 8.521

— Boekresultaat afstoting vaste activa 2 - 214 - 692

— Voorzieningen 8 349 56

8.480 7.885

Veranderingen in werkkapitaal:

— Handelsvorderingen 5 - 129 - 2.807

— Nog te factureren en vooruit gefactureerd aan klanten 4 - 2.484 1.906

— Overige vorderingen en overlopende activa 5 -349 - 364

— Handelscrediteuren 10 491 - 815

— Belastingen en premies sociale verzekeringen 10 - 1.564 2.321

— Overige schulden en overlopende passiva 10 1.813  - 255  

- 2.222 -14

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 10.244 11.217

Ontvangen interest 20 40 54

Betaalde interest 20 - 1.126 - 1.415

- 1.086 - 1.361

Betaalde winstbelasting 0 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.158 9.856

2019 2018

(x 1.000) Ref. € € € €

Investeringen in:

— Immateriële vaste activa 1 - 9 - 1.883

— Materiële vaste activa 2 - 2.127 - 3.540

— Aflossing / verstrekking leningen 3  40 5

Desinvesteringen in:

— Immateriële vaste activa 1 11 0

— Materiële vaste activa incl. boekwinst 2 3.079 1.522

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 994 - 3.896

Aflossing langlopende schulden 9 - 11.533 - 4.071

Opname langlopende schulden 9 0 1.500

Vooruitontvangen gelden participatieregeling 10 1.958 0

 

Kasstroom uit financierings activiteiten - 9.575 - 2.571

Mutatie geldmiddelen 6 577 3.389

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 11.493 8.104

Mutatie boekjaar 577 3.389

Stand per 31 december 12.070 11.493

De geldmiddelen per ultimo boekjaar bestaan uit:

Liquide middelen 12.070 11.493

Geconsolideerd
kasstroomoverzicht over 2019

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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2019 2018

(x 1.000) Ref. € € € €

Nettoresultaat 2.293 662

Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen 0 0

Totaalresultaat van de rechtspersoon 2.293 662

Geconsolideerd
overzicht totaalresultaat over 2019

ALGEMEEN

Verslaggevende entiteit en relatie met  

moedermaatschappij(en)

Flynth Holding N.V., gevestigd te Meander 261, 6825 MC te 

Arnhem, is een naamloze vennootschap en is ingeschreven in 

het handelsregister onder nummer 09063022. De aandelen 

van de onderneming zijn voor 100% in het bezit van Stichting 

Beheer Flynth. Flynth Holding N.V. is een holdingmaatschappij 

en staat aan het hoofd van de groep. De voornaamste activi-

teiten van de groep bestaan uit accountants- en advieswerk-

zaamheden, die hoofdzakelijk verricht worden in Nederland. 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is 

geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen 

van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering 

van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd 

op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen. 

Continuïteit 

De gehanteerde grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteits-

veronderstelling. De financiële impact van de uitbraak  

van het coronavirus ten tijde van het opmaken van deze 

jaarrekening is nog niet volledig duidelijk (zie ook hetgeen 

hieromtrent is toegelicht onder de toelichting van 

gebeurtenissen na balansdatum). Niettemin, zijn wij op  

basis van de momenteel beschikbare informatie, de  

inmiddels genomen maatregelen en bestaande  

liquiditeitsbuffer, van mening dat het opmaken van  

deze jaarrekening op basis van de continuïteitsveronder- 

stelling passend is.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN 
PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING 

Algemeen

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, 

tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 

naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt 

in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 

de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom 

van middelen die economische voordelen in zich bergen en 

de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op 

de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of 

de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verandering in 

de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 

verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans 

opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle 

of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het actief of de 

verplichting aan een derde zijn overgedragen.

Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen 

wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 

vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering 

van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 

plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.

Toelichting behorende tot de 
geconsolideerde jaarrekening 2019

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode 

waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens 

de functionele valuta is van de onderneming. Alle financiële 

informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde 

duizendtal.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 

oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt 

die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 

de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en 

van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 

afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzie-

ningen van schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van 

het management het meest kritisch voor het weergeven van de 

financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:

 – Waardering van nog te factureren bedragen aan klanten

 – Waardering van vorderingen

 –  Waardering van de belastinglatentie inclusief  

verliescompensatie

 – Voorzieningen en voorwaardelijke verplichtingen

Grondslagen voor consolidatie 

Consolidatiekring

De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens 

van de onderneming en haar dochtermaatschappijen in de 

groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen 

waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend 

dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Dochtermaat-

schappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming (en/

of een of meer van haar dochtermaatschappijen) meer dan 

de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan 

uitoefenen, of meer dan de helft van de bestuurders of van 

de commissarissen kan benoemen of ontslaan. Groepsmaat-

schappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een 

meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze 

een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de 

bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, 

worden financiële instrumenten betrokken die potentiële 

stemrechten bevatten en zodanig kunnen worden uitgeoefend 

dat ze daardoor de onderneming meer of minder invloed 

verschaffen.

Belangen die uitsluitend worden aangehouden om ze te 

vervreemden worden niet geconsolideerd indien bij verwerving 

al het voornemen bestaat om het belang af te stoten, de 

verkoop binnen een jaar waarschijnlijk is en op overnamedatum 

(of binnen een korte periode daarna) aan andere indicatoren 

wordt voldaan. Deze belangen worden opgenomen onder de 

vlottende activa, onder effecten (‘slechts aangehouden om te 

vervreemden’).

Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie 

betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed 

kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de 

consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze 

invloed.

Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaat-

schappijen wordt verwezen naar punt 27 – Financiële vaste 

activa.

Overnames

Een overname is een transactie waarbij de groep de beschik-

kingsmacht verkrijgt over het vermogen (activa en passiva) en 

de activiteiten van een overgenomen partij.

Overnames worden verwerkt op basis van de ‘purchase 

accounting’ methode op de datum waarop de zeggenschap 

overgaat naar de groep (de overnamedatum). De verkrij-

gingsprijs wordt daarbij gesteld op het overeengekomen 

geldbedrag of equivalent daarvan voor de verkrijging van 

de overgenomen partij, dan wel de reële waarde op overna-

medatum van verstrekte andersoortige tegenprestaties. Direct 

aan de overname toerekenbare transactiekosten worden ook 

opgenomen in de verkrijgingsprijs. Bij uitgestelde betaling van 

de koopsom wordt de verkrijgingsprijs gesteld op de contante 

waarde van de koopsom.

De identificeerbare activa en passiva van de overgenomen 

partij verwerkt de groep op de overnamedatum. Deze activa en 

passiva worden afzonderlijk verwerkt tegen hun reële waarden, 

mits het waarschijnlijk is dat toekomstige economische 

voordelen naar de groep zullen vloeien (activa) dan wel de 

afwikkeling zal resulteren in een uitstroom van middelen die 

economische voordelen in zich bergen (passiva), en de kostprijs 

of reële waarde ervan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Zie de grondslag onder het hoofd Immateriële vaste activa voor 

de verwerking van eventuele positieve of negatieve goodwill 

die ontstaat bij de overname. Een overeengekomen mogelijke 

aanpassing van de verkrijgingsprijs die afhankelijk is gesteld 

van toekomstige gebeurtenissen wordt opgenomen in de 

verkrijgingsprijs zodra de aanpassing waarschijnlijk is en het 

bedrag ervan betrouwbaar kan worden bepaald. Een dergelijke 

aanpassing resulteert ook in een aanpassing van de (positieve of 

negatieve) goodwill met terugwerkende kracht.

Consolidatiemethode

De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld 

volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbe-

paling van de groep.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij 

een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij 

de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie 

betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in 

het groepsresultaat worden afzonderlijk vermeld. In de geconso-

lideerde jaarrekening zijn de onderlinge aandelenverhoudingen, 

schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd. Tevens zijn 

de resultaten op onderlinge transacties tussen groepsmaat-

schappijen geëlimineerd voor zover de resultaten niet door 

transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd en 

er geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. Bij 

een transactie waarbij de rechtspersoon een niet-100%-belang 

heeft in de verkopende groepsmaatschappij, wordt de eliminatie 

uit het groepsresultaat pro rata toegerekend aan het minder-

heidsbelang op basis van het aandeel van de minderheid in de 

verkopende groepsmaatschappij. 

Deelnemingen waarin de vennootschap de zeggenschap 

gezamenlijk met andere deelnemers uitoefent (joint ventures), 

worden proportioneel geconsolideerd voor het aandeel van de 

rechtspersoon in de joint venture. Overige deelnemingen zijn 

gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode, waarbij het 

minderheidsbelang van derden als laatste post in de geconsoli-

deerde winst-en-verliesrekening in aftrek op het groepsresultaat 

is gebracht.

Vergelijkende cijfers

In de winst en verliesrekening heeft er een herrubricering plaats-

gevonden tussen “Lonen en salarissen” en “Kosten uitbesteed 

werk en andere externe kosten”. Hierdoor is een meer zuiver 

beeld ontstaan m.b.t. de personeelskosten. Het effect van deze 

aanpassing is als volgt:

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nieuw Oud

(x 1.000) € €

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 33.969 30.825

Lonen en salarissen 71.280 74.424

105.249 105.249

Nieuw Oud

(x 1.000) € €

Kasstroom uit operationele activiteiten 9.856 12.829

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -2.571 -5.544

7.285 7.285 

Tevens heeft er in het kasstroomoverzicht een herrubricering 

plaatsgevonden tussen de kasstroom uit operationele 

activiteiten en de kasstroom uit financieringsactiviteiten. 

Met deze aanpassing is een betere weergave ontstaan ten 

aanzien van de in het jaar verrichte aflossingen op langlopende 

leningen. Het effect van vorenstaande aanpassingen is als volgt:
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Stelselwijziging met betrekking tot kosten van groot 

onderhoud in de boekwaarde van materiële vaste activa 

(prospectieve toepassing)

Tot en met 31 december 2018 werden de kosten van groot 

onderhoud direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. 

Op basis van een aanpassing van RJ 212, waarbij het direct 

verantwoorden van de kosten van groot onderhoud in de 

winst-en-verliesrekening niet langer is toegestaan, is de 

grondslag voor de verantwoording van de kosten van groot 

onderhoud met ingang van de jaarrekening 2019 prospectief 

aangepast naar de grondslag waarbij verwerking van de kosten 

van groot onderhoud plaatsvindt in de boekwaarde van de 

materiële vaste activa (de zogeheten ‘componentenbenadering’). 

Het uitgevoerde groot onderhoud vanaf 1 januari 2019 

wordt conform de componentenbenadering geactiveerd. De 

onderneming start met de afschrijving van de componenten 

vanaf het moment van ingebruikname.

Aangezien er in 2019 geen materieel groot onderhoud heeft 

plaatsgevonden is de impact op de materiele vaste activa, het 

eigen vermogen eind 2019 en voor het resultaat na belastingen 

over 2019 nihil. Daarmee heeft de in dit jaar toegepaste 

(prospectieve) stelselwijziging eveneens geen invloed op het 

netto resultaat en vermogen voor de komende jaren.

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten omvatten financiële belangen, handels- 

en overige vorderingen, liquide middelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, schulden aan leveranciers en overige 

schulden. De grondslagen voor waardering van deze posten 

zijn hierna per onderdeel opgenomen. Er wordt geen gebruik 

gemaakt van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).

Financiële activa en financiële verplichtingen worden in de 

balans opgenomen op het moment dat contractuele rechten 

of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Een 

financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen 

indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle 

rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle 

risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overge-

dragen. Financiële instrumenten (en afzonderlijke componenten 

van financiële instrumenten) worden in de geconsolideerde 

jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de 

economische realiteit van de contractuele bepalingen. 

Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten 

van financiële instrumenten als financieel actief, financiële 

verplichting of als eigen vermogen. 

Saldering van financiële instrumenten

Een financieel actief en een financiële verplichting worden 

gesaldeerd als de onderneming beschikt over een deugdelijk 

juridisch instrument om het financiële actief en de financiële 

verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het 

stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of 

simultaan af te wikkelen.

Als sprake is van een overdracht van een financieel actief 

dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, 

wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende 

verplichting niet gesaldeerd.

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrij-

gingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met cumulatieve 

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. 

De uitgaven na eerste verwerking van een gekocht of zelf 

vervaardigd immaterieel vast actief worden toegevoegd aan de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs als het waarschijnlijk is dat 

de uitgaven zullen leiden tot een toename van de verwachte 

toekomstige economische voordelen en de uitgaven en de 

toerekening aan het actief op betrouwbare wijze kan worden 

vastgesteld. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor 

activering worden de uitgaven verantwoord als kosten in de 

winst-en-verliesrekening. De grondslagen voor de vaststelling 

en verwerking van bijzondere waardeverminderingen zijn 

opgenomen onder het hoofd Bijzondere waarde verminderingen 

van vaste activa.

Goodwill

Goodwill wordt bepaald als het positieve verschil tussen de 

verkrijgingsprijs van de deelnemingen (inclusief direct aan 

de overname gerelateerde transactiekosten) en het belang 

van de groep in de netto reële waarde van de overgenomen 

identificeerbare activa en verplichtingen van de overgenomen 

deelneming, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 

bijzondere waardeverminderingen. Intern gegenereerde goodwill 

wordt niet geactiveerd. 

Goodwill betaald bij de acquisitie van buitenlandse groepsmaat-

schappijen en deelnemingen wordt omgerekend tegen de koers 

op de transactiedatum.

De geactiveerde positieve goodwill wordt lineair afgeschreven 

over de geschatte economische levensduur, die is bepaald op 

10 jaar. Dit is de verwachte terugverdienperiode van de goodwill.

Bij gehele of gedeeltelijke verkoop van een deelneming wordt de 

aan het verkochte deel toegerekende positieve goodwill propor-

tioneel afgeboekt.

Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en -terreinen en andere vaste bedrijfs-

middelen worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardevermin-

deringen. 

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- 

of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun 

plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde 

gebruik. 

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de 

kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over 

de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 

economische levensduur, rekening houdend met de eventuele 

restwaarde van de individuele activa. Op bedrijfsterreinen, 

materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen 

op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. Afschrijving 

start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het 

beoogde gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of 

bij desinvestering.

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden 

afzonderlijk afgeschreven op basis van hun individuele 

economische levensduur. De onderneming past de componen-

tenbenadering toe voor materiële vaste activa indien belangrijke 

afzonderlijke bestanddelen van een materieel vast actief van 

elkaar te onderscheiden zijn. Rekening houdend met verschillen 

in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze 

bestanddelen afzonderlijk afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij 

gehanteerd: 

 – Bedrijfsgebouwen  2,5

 – Andere vaste bedrijfsmiddelen 10,0-33,3

Onder de componentenbenadering worden van de bedrijfs-

gebouwen afgezonderd de componenten als klimaatbe-

heersing, beveiliging, liften, gevels en daken en tuinaanleg en 

bestrating. Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als 

zij de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden tot 

toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot het object. 

Automatiseringsmiddelen als onderdeel van de andere vaste 

bedrijfsmiddelen worden afgeschreven in 5 jaar (mobiele 

telefonie in 3 jaar). De overige vaste bedrijfsmiddelen waaronder 

verbouwingen, kantoorinrichtingen en inventaris worden 

afgeschreven op basis van de geschatte gebruiksduur variërend 

van 5 tot 10 jaar. 

De materiële vaste activa waarvan de vennootschap en 

haar groepsmaatschappijen op grond van een financiële 

leaseovereenkomst het economische eigendom heeft, 

worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst 

voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De 

in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt 

gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten 

laste van het resultaat gebracht.

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen 

boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa 

Deelnemingen met invloed van betekenis

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en 

financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 

volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de 

nettovermogenswaarde. Indien waardering tegen nettover-

mogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor 

benodigde informatie niet kan worden verkregen, wordt de 

deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen.

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de 

waarderingsgrondslagen van de onderneming gehanteerd.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief 

overdraagt aan een deelneming die op de vermogensmuta-

tiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies 

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
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voortvloeiend uit deze overdracht naar rato van het relatieve 

belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (propor-

tionele resultaatsbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit de 

overdracht van vlottende activa of een bijzondere waardevermin-

dering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt. Resultaten 

op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen 

de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen 

onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover 

deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde 

worden op nihil gewaardeerd. Bij deze waardering worden ook 

langlopende vorderingen op de deelnemingen meegenomen die 

feitelijk moeten worden gezien als onderdeel van de netto-in-

vestering. Dit betreft met name leningen waarvan de afwikkeling 

in de nabije toekomst niet is gepland en niet waarschijnlijk is. 

Een aandeel in de winst van de deelneming in latere jaren wordt 

pas verwerkt als en voor zover het cumulatieve niet verwerkte 

aandeel in het verlies is ingelopen. Wanneer de onderneming 

echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden van 

een deelneming, dan wel de feitelijke verplichting heeft de 

deelneming (voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling 

van haar schulden, wordt een voorziening gevormd ter grootte 

van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve 

van de deelneming. 

Latente belastingvorderingen

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor 

verrekenbare fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke 

verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens 

fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening 

gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande 

dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor 

zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal 

zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend 

en verliezen kunnen worden gecompenseerd. De berekening van 

de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het einde 

van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in 

komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn 

vastgesteld. 

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale 

waarde. 

Samenwerkingsverbanden

Deelnemingen waarin de onderneming de zeggenschap 

gezamenlijk met andere deelnemers uitoefent (joint ventures), 

worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op 

basis van de nettovermogenswaarde. 

Overige vorderingen

Vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen worden 

initieel gewaardeerd tegen de reële waarde, vermeerderd met 

direct toerekenbare transactiekosten. Vervolgens worden deze 

vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 

op basis van de effectieve-rente-methode, verminderd met 

bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere 

balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze 

activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. 

Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de 

hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het 

niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een 

individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroom-

genererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, 

wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord 

voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 

waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminde-

ringsverlies van een kasstroom-genererende eenheid, wordt het 

verlies allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend 

aan de kasstroom genererende eenheid. Een eventueel restant 

verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid 

naar rato van hun boekwaarden. Verder wordt op iedere 

balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in 

eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies 

is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 

realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroom 

geschat. Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder 

waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van 

een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van 

de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste 

bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 

boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) 

opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet 

hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrij-

vingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminde-

ringsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) 

zou zijn verantwoord. Een bijzonder waardeverminderingsverlies 

voor goodwill wordt niet teruggenomen in een volgende periode. 

Vervreemding van vaste activa

Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd 

tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Nog te factureren bedragen aan klanten

Nog te factureren bedragen aan klanten betreffen verrichte 

werkzaamheden ten behoeve van klanten, die nog niet 

gefactureerd zijn. Deze zijn gewaardeerd tegen de verwachte 

opbrengstwaarde. Gefactureerde voorschotten zijn hierop in 

mindering gebracht. Winstneming vindt plaats naar rato van 

verrichte prestaties. Indien noodzakelijk wordt een voorziening 

gevormd voor verwachte verliezen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen 

de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamorti-

seerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 

mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt 

hiermee rekening gehouden bij de waardering.

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die op grond van de economische 

realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrumenten, 

worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen 

aan houders van deze instrumenten worden in mindering op 

het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee 

verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de 

winst. Financiële instrumenten die op grond van de economische 

realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, 

worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten 

en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten 

worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of 

opbrengsten. 

Voorzieningen 

Algemeen

Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er 

sprake is van:

 –  een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het 

gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;

 –  waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

 –  het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting 

een uitstroom van middelen nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een 

voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeel-

telijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van 

de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief 

gepresenteerd.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde 

van de beste schatting van de uitgaven die naar verwachting 

noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te 

wikkelen.

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen

Een voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechts-

gedingen wordt gevormd indien het waarschijnlijk is dat de 

onderneming in een procedure zal worden veroordeeld. De 

voorziening betreft de beste schatting van het bedrag waarvoor 

de verplichting kan worden afgewikkeld en omvat tevens de 

proceskosten.

Jubileumvoorziening

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor 

toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft het 

geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileu-

muitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeg-

gingen, ‘blijfkansen’ en leeftijden.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct 

zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende 

schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 

opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste 

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde 

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en 

onder aftrek van transactiekosten. 

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden (< 1 jaar) worden bij de eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
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worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamorti-

seerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 

met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde.

OPBRENGSTVERANTWOORDING 

Algemeen

Als resultaat is verantwoord de opbrengst van de in het 

boekjaar doorberekende uren verminderd met de gemaakte 

kosten op historische basis, rekening houdend met de nodig 

geachte mutaties in de voorzieningen en de over het resultaat 

verschuldigde belastingen. De opbrengsten en kosten worden 

bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 

waarderingsgrondslagen na eliminatie van transacties binnen de 

groep.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst van de aan derden 

verleende diensten, inclusief de aan hen in rekening gebrachte 

kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten, en de 

mutatie van de nog te factureren diensten, onder aftrek van 

omzetbelasting. Opbrengsten van diensten worden opgenomen 

naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. Indien 

het waarschijnlijk is dat de totale kosten van de dienstverlening 

de totale opbrengsten overschrijden dan worden de verwachte 

verliezen onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening ten laste van 

de post omzet gebracht. 

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige opbrengsten betreffen met name bij verkoop van 

cliëntenportefeuille ontvangen vergoedingen. Voor zover deze niet 

in mindering kunnen worden gebracht op de goodwill worden 

deze ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Personeelsbeloningen

De beloningen van het personeel worden als last in de 

winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin de 

arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, 

als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde 

bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het 

meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover 

er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 

verrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.

Voor de beloningen met opbouw van rechten, sabbatical 

leave, winstdelingen en bonussen worden de verwachte 

lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. 

Een verwachte vergoeding ten gevolge van winstdelingen en 

bonusbetalingen worden verantwoord indien de verplichting tot 

betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum 

en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden 

gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit levenslooprege-

lingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover 

deze bijdragen zijn verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van 

verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 

winst-en-verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden 

opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of 

arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord 

in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op 

balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 

doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan 

personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 

geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden 

te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een 

voorziening opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting 

op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd 

op contractuele afspraken met personeelsleden (algemene 

arbeidsvoorwaarden en individuele arbeidsovereenkomsten). 

Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten 

laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht.

De verplichting uit hoofde van beloningen tijdens dienstverband 

wordt gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven 

die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te 

wikkelen. 

De verzekeringspremie voor verzekerde arbeidsongeschiktheids-

risico’s die rechtstreeks toe te rekenen is aan het individuele 

schadeverleden van de vennootschap wordt verwerkt in die 

perioden waarover deze is verschuldigd. 

Nederlandse pensioenregelingen

Flynth Holding N.V. heeft een pensioenregeling waarop de 

bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing 

zijn en waarvoor zij op verplichte, contractuele of vrijwillige basis 

premies aan verzekeringsmaatschappijen betaalt. De pensioen- 

regeling is verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken 

pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioen-

uitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de 

verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, 

wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op 

balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies 

overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen 

voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of 

van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 

Bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies en 

de in de balans opgenomen verplichtingen) jegens de pensioen-

uitvoerder en/of werknemers zijn niet aanwezig.

De pensioenregeling betreft een DC-regeling (Defined Contri-

bution ofwel beschikbare premie regeling). De belangrijkste 

kenmerken van deze pensioenregeling zijn:

Defined Contribution regeling (DC):

 –  Hoogte premie staat vast, hoogte van het pensioen is 

afhankelijk van beleggingsresultaten

 –  Pensioenleeftijd is gesteld op 68 jaar (mogelijk om individueel 

te vervroegen)

 – Maximale werkgeversbijdrage 

 – Geen verplichte eigen bijdrage door werknemer 

 – Partnerpensioen op risicobasis (1,16% per dienstjaar)

De vennootschap heeft voor deze pensioenregeling geen 

wettelijke of feitelijke verplichting indien zich een tekort voordoet 

bij de verzekeraar.

De pensioenregeling is ondergebracht bij een Premiepensioenin-

stelling (PPI).  

  

Ontslagvergoedingen

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend 

in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. Een uitkering 

als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt 

als de onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft 

verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding.

Ontslagvergoedingen worden gewaardeerd met inachtneming van 

de aard van de vergoeding en worden gewaardeerd op basis van 

de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichting af te wikkelen.

Leasing

De onderneming kan financiële en operationele leasecon-

tracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de voor-  

en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject 

geheel of nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, 

wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere 

leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. 

Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de 

transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Financiële leases

Als de onderneming optreedt als lessee in een financiële 

lease, wordt het leaseobject (en de daarmee samenhangende 

verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans 

verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject of, indien 

deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale 

leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het tijdstip 

van het aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste 

rentevoet bij de berekening van de contante waarde is de 

impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te 

bepalen is, wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële 

directe kosten worden opgenomen in de eerste waardering van 

het leaseobject.

De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject 

zijn beschreven onder het hoofd Materiële vaste activa. Als geen 

redelijke zekerheid bestaat dat de onder-neming eigenaar van 

een leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, 

wordt het object afgeschreven over de kortste termijn van de 

leaseperiode of de gebruiksduur van het object.

De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten 

en aflossing van de uitstaande leaseverplichting. De rentelasten 

worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan 

elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke 

rentevoet over de resterende netto verplichting met betrekking 

tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen worden 

als last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot 

betaling wordt voldaan.

Operationele leases

Als de onderneming optreedt als lessee in een operationele 

lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoedingen  

die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van  

een overeenkomst worden verwerkt als een vermindering  

van de leasekosten over de leaseperiode. Leasebetalingen  
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en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair  

over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van  

de winst-en-verliesrekening gebracht.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  

en rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij 

behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van  

de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke 

lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Belastingen 

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde 

en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De  

over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting 

is de naar verwachting te betalen belasting over de 

belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand 

van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, 

dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, 

en eventuele correcties op de over voorgaande jaren 

verschuldigde belasting.

Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten 

behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van hun  

fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen.

Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening 

latente belasting-verplichtingen getroffen.

Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbare 

voorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale 

verrekeningsmogelijkheden wordt een latente belastingvordering 

opgenomen, maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk 

is dat er in de toekomst fiscale winsten beschikbaar zullen 

zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. Latente 

belastingvorderingen worden per iedere verslagdatum herzien 

en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat 

het daarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden 

gerealiseerd.

De waardering van latente belastingverplichtingen en latente 

belastingvorderingen wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen 

van de door de vennootschap op balansdatum voorgenomen 

wijze van realisatie of afwikkeling van zijn activa, voorzieningen, 

schulden en overlopende passiva. Latente belastingvorderingen 

en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Aandeel in resultaat van ondernemingen  

waarin wordt deelgenomen 

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt 

deelgenomen omvat het aandeel van de groep in de resultaten 

van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen 

van de groep. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van 

activa en passiva tussen de groep en de niet-geconsolideerde 

deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen 

onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover 

deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn 

verworven of afgestoten worden vanaf het verwervingsmoment 

respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het 

resultaat van de groep.

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte 

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 

uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde 

van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 

opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen is 

opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor 

zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De betaling van 

de leasetermijnen uit hoofde van financiële leasingcontracten 

zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als 

een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het 

gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit 

operationele activiteiten.

Verwerving van activa in samenhang met financial 

leasecontracten worden niet opgenomen in het 

kasstroomoverzicht omdat hier geen kasstromen mee zijn 

gemoeid. Aflossingen op deze financiële leasingcontracten, 

zowel de reguliere aflossingen alsook de aflossingen bij 

afstoting van het verbonden actief, zijn opgenomen onder de 

financieringsactiviteiten. Als gevolg hiervan is de afstoting van het 

in financial lease verbonden actief opgenomen als desinvestering 

onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn herleid naar euro’s met 

gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen 

voor de betreffende periodes. 
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1. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
 

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:

Goodwill

(x 1.000) €

Stand per 1 januari 2019:

— Aanschafprijs 52.587

— Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - 40.751

Boekwaarde 11.836

Mutaties in de boekwaarde:

— Investeringen 9

— Desinvesteringen -2.166

— Afschrijvingen - 5.101

—Afgeschreven over desinvesteringen 2.155

Saldo - 5.103

Stand per 31 december 2019:

- Aanschafprijs 50.430

- Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - 43.697

Boekwaarde 6.733

Voor Goodwill wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd. Dit is de verwachte gebruiksduur van de post goodwill, die 

in belangrijke mate is verbonden met de cliëntenportefeuille die wordt gekenmerkt door langdurige klantrelaties in de voor de 

vennootschap belangrijke marktsegmenten. 

Van de boekwaarde ultimo 2019 ad. € 6,7 miljoen heeft € 4,7 miljoen nog een terugverdientijd van 1 jaar. Het restant ad. € 2,0 

miljoen heeft een resterende terug-verdienperiode tot 2027. 

Op 8 panden is een hypotheekrecht gevestigd voor een totaalbedrag van € 24 miljoen. 

In de post ‘Bedrijfsgebouwen en terreinen’ zijn panden opgenomen die in eigendom worden gehouden door Flynth Holding N.V. dan 

wel middels een financial lease constructie worden geleased. Het juridisch eigendom van de geleasede panden berust bij de lessor.

De verdeling tussen panden in eigendom en geleasede panden is als volgt:

2. MATERIËLE VASTE ACTIVA
 

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Bedrijfsgebouwen 
en -terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

(x 1.000) € € €

Stand per 1 januari 2019:

- Aanschafprijs 32.189 14.692 46.881

- Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - 16.080 - 7.726 - 23.806

Boekwaarde 16.109 6.966 23.075

Mutaties in de boekwaarde:

- Investeringen 26 2.101 2.127

- Desinvesteringen tegen aanschafprijs - 6.539 - 1.093 - 7.632

- Afschrijvingen - 692 - 2.552 - 3.244

- Afgeschreven over desinvesteringen 3.846 921 4.767

Saldo - 3.359 - 623 - 3.982

Stand per 31 december 2019:

- Aanschafprijs 25.676 15.701 41.377

- Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - 12.926 - 9.358 - 22.284

Boekwaarde 12.750 6.343 19.093

2019 2018

(x 1.000) € € 

Eigendomspanden 9.891 10.910

Financial lease 2.859 5.199

12.750 16.109

De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen en –terreinen in eigendom is in 2017 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op € 8,5 

miljoen. De taxaties zijn gebaseerd op de comparatieve (vergelijkende) methode. 
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Andere 
deelnemingen

Latente belasting-
vorderingen

Overige 
vorderingen 

Totaal

(x 1.000) € € € €

Stand per 1 januari 2019:

Boekwaarde 0 4.017 64 4.081

Mutaties in de boekwaarde:

- Herrubricering van Overige voorzieningen 0 0

- Aflossing - 40 - 40

- Realisatie - 858 - 858

- Aandeel in resultaat deelnemingen 0 0

Saldo  0 - 858 - 40 - 898

Stand per 31 december 2019:

Boekwaarde 0 3.159 24 3.183

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA 

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven: 

Andere deelnemingen

Per 1 januari 2019 is de 45%-deelneming BGS AGRAR Support 

Gmbh verkocht. De impact op het vermogen en resultaat is 

nihil. 

Latente belastingvorderingen

De post latente belastingvorderingen betreft de tot waardering 

gebrachte beschikbare voorwaartse verliescompensatie en 

verrekenbare tijdelijke verschillen. Van deze vorderingen is een 

bedrag van € 0,2 miljoen (2018: € 0,5 miljoen) naar verwachting 

verrekenbaar binnen 1 jaar.

De voorwaartse verliescompensatie en verrekenbare tijdelijke 

verschillen die niet tot waardering zijn gebracht, bedragen nihil 

(2018: nihil). 

De latente belastingvorderingen hebben voornamelijk 

betrekking op compensabele verliezen. De verliezen kunnen 

naar verwachting binnen de fiscaal gestelde compensa-

tietermijnen worden verrekend. Voor de inschatting van de 

verwachte toekomstige fiscale winstcapaciteit is gebruik 

gemaakt van de goedgekeurde begroting 2020 en de daarop 

gebaseerde langetermijnplanning. De latente belastingvor-

dering is verminderd met de belastingschuld voortvloeiend uit 

2019 en zal naar verwachting uiterlijk in 2023 zijn verrekend. 

De verliezen zijn gewaardeerd tegen het geldende tarief op 

moment van verrekening, zonder rekening te houden met 

tijdswaarde.

Overige vorderingen

De post overige vorderingen betreft verstrekte leningen en 

overige langlopende vorderingen. De leningen bestaan uit 

enkele uitgeleende gelden. Deze leningen zijn renteloos, en 

er is geen aflossingsschema overeengekomen en zijn er geen 

zekerheden gesteld.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, 

gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en 

het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn 

gevormd. De vorderingen op handelsdebiteuren hebben een 

resterende looptijd korter dan 1 jaar. 

Rekening courant GPC-houders

Hieronder zijn de reguliere operationele rekening courant 

verhoudingen met GPC-houders (Goodwill Participatie 

Certificaten houders) opgenomen betreffende verrekening van 

vergoedingen. De onder de langlopende schulden opgenomen 

verplichtingen aan GPC-houders zijn te allen tijde verrekenbaar 

met de rekening courantverhoudingen van de GPC-houders. Een 

nadere toelichting inzake de Goodwill Participatie Certificaten 

(GPC) is beschreven in paragraaf 9 Langlopende schulden.

Overige vorderingen

Onder de overige vorderingen is begrepen een bedrag van  

€ nihil (2018: € nihil) met een resterende looptijd langer dan  

1 jaar. 

2019 2018

(x 1.000) € €

Verrichte werkzaamheden klanten 33.277 28.866

Af: Reeds gefactureerde voorschotten - 13.496 - 12.039

Af: Voorziening - 3.505 - 3.035

16.276 13.792

2019 2018

(x 1.000) € €

Vorderingen op handelsdebiteuren 14.823 14.694

Rekening courant GPC-houders 338 241

Overige vorderingen en overlopende activa 2.248 1.996

17.409 16.931

2019 2018

(x 1.000) € €

Geamortiseerde kostprijs van uitstaande vorderingen 16.915 16.985

Af: Voorziening wegens oninbaarheid - 2.092 - 2.291

14.823 14.694

4. NOG TE FACTUREREN BEDRAGEN AAN KLANTEN 

5. VORDERINGEN

VORDERINGEN OP HANDELSDEBITEUREN
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6. LIQUIDE MIDDELEN 

2019 2018

(x 1.000) € €

Rekening courant banken 12.070 11.493

12.070 11.493

De liquide middelen staan tot een bedrag van € 0,06 miljoen (2018: € 0,11 miljoen) niet ter vrije beschikking. Dit betreft door andere 

banken dan de huisbankier verstrekte bankgaranties aan verhuurders van onroerende zaken.

7. GROEPSVERMOGEN

Het eigen vermogen wordt in de toelichting op de balans in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht, zie paragraaf 30.

8. VOORZIENINGEN

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: 

Jubileum- 
voorziening

Voorziening 
latente belasting-

verplichtingen

Voorziening u.h.v. 
claims, geschillen 

en rechtsgedingen 

Totaal

(x 1.000) € € € €

Stand per 1 januari 2019 594 593 387 1.574

Mutaties:

- Onttrekkingen - 112 - 335 - 447

- Vrijval ten gunste van het resultaat -249 - 249 

- Toevoegingen ten laste van het resultaat 150 647 797

Stand per 31 december 2019 632 344 699 1.675

Jubileumvoorziening

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan 

medewerkers op basis van de duur van het dienstverband 

en is grotendeels langlopend. Het gedeelte met een looptijd 

korter dan 1 jaar is € 0,09 miljoen (2018: € 0,09 miljoen). De 

voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst 

uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd 

op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijden. Bij de bepaling 

van de voorziening zijn de volgende belangrijkste actuariële 

grondslagen gehanteerd:

 –  Disconteringsvoeten: 1,5% (2018 1,5%), gebaseerd 

op minimaal AA geclassificeerde Europese 

ondernemingsobligaties;

 –  Overlevingskansen: prognosetafel AG2014 met correctie  

voor langleven op basis van inkomensklasse.

Voorziening latente belastingverplichtingen

De voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het 

belastingeffect van de belastbare tijdelijke verschillen tussen 

commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa 

(eigendomspanden) en immateriële vaste activa.

De latentie heeft een resterende looptijd binnen 1 jaar voor een 

bedrag van € 0,3 miljoen. Het restant heeft een looptijd langer 

dan 1 jaar.

Voorziening uit hoofde van claims,  

geschillen en rechtsgedingen

De voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsge-

dingen heeft betrekking op geschillen waarbij de onderneming 

en/of groepsmaatschappijen betrokken zijn. Hoewel de afloop 

van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld, 

wordt mede op grond van ingewonnen juridisch advies 

verwacht dat de geschillen waarschijnlijk een nadelige invloed 

zullen hebben op de geconsolideerde financiële positie.

9. LANGLOPENDE SCHULDEN 
Stand 31 

december 
2019

Aflossings-
verplichting  

2020

Saldo  
Langlopende 

schulden 

Resterende 
looptijd  
1-5 jaar

Resterende 
looptijd  
> 5 jaar

(x 1.000) € € € €

Schulden aan kredietinstellingen 4.826 1.620 3.206 3.206 0

Goodwill Participatie Certificaten (GPC) 6.820 895 5.925 5.925 0

Participatieregeling werknemers 1.958 0 1.958 1.958 0

Financiële leaseverplichtingen 2.966 306 2.660 856 1.804

Overige langlopende schulden 63 63 0 0 0

16.633 2.884 13.749 11.945 1.804

Voor bovengenoemde schulden zijn ter hoogte van een bedrag van € 24 miljoen (2018: € 24 miljoen) zakelijke zekerheden gesteld 

in de vorm van:

 –  Hypothecaire zekerheid op 8 bedrijfsgebouwen en –terreinen voor een bedrag van € 24 miljoen; 

 – Verpanding van alle aandelen Flynth Holding N.V.;

 –  Verpanding van de huidige en toekomstige inventaris, onderhanden werk en vorderingen.
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SCHULDEN AAN KREDIETINSTELLINGEN

Deze post betreft opgenomen leningen bij banken. Het verloop van de post luidt als volgt:

(x 1.000) €

Hoofdsom 32.300

Afgelost tot en met 31 december 2018 - 24.425

Restant hoofdsom per 1 januari 2019 7.875

Aflossingen in 2019 - 3.049

Restant hoofdsom per 31 december 2019 4.826

Kortlopend deel per 31 december 2019 1.620

Langlopend per 31 december 2019 3.206

De rente over de leningen varieert tussen 3-maands Euribor 

met een opslag van 0,55% tot 2,5%. Flynth heeft bij de lening 

tevens een kredietfaciliteit afgesproken van € 3 miljoen tegen 

een rente van 1-maands Euribor + 2,0%. 

Goodwill Participatie Certificaten (GPC)

Een groot deel van de ex-partners van het voormalige Flynth 

Holding N.V. heeft in 2011 Goodwill Participatie Certificaten 

(‘GPC’) gekocht met een looptijd van 10 jaar. Alle GPC’s eindigen 

op 31 december 2020, waarna Flynth een nominale terugkoop-

verplichting heeft. Uitbetaling van de GPC’s geschiedt in 2 

gelijke termijnen op 1 januari 2021 en 31 december 2021. 

Over de jaren 2011 en 2012 werd hierop de resultaatafhan-

kelijke vergoeding uitgekeerd. Begin 2013 is deze vergoeding 

in overleg met de GPC-houders gewijzigd in een vaste 

vergoeding van 8,35% van de nominale waarde van het GPC 

van € 0,5 miljoen. Hierbij gold tot 2015 een overgangsregeling, 

waarbij per GPC-houder in 3 lineaire stappen is overgegaan 

naar voornoemd vastgesteld percentage. Daarnaast is met 

de GPC-houders voor de jaren 2013 tot en met 2016 een 

aanvullende vergoeding van 4,75% overeengekomen. Deze 

vergoeding wordt uitsluitend uitgekeerd indien en voor zover 

de GPC-houders gedurende deze periode aan de organisatie 

verbonden blijven.

Participatieregeling werknemers

Eind 2019 heeft Flynth haar medewerkers een participatie-

regeling aangeboden. Alle medewerkers van Flynth kunnen 

deelnemen aan deze regeling die bedoeld is de verbinding 

tussen Flynth en haar medewerkers te versterken. De inleg 

per deelnemende werknemer kent minima en maxima, die 

tevens zijn gerelateerd aan het percentage dienstverband. De 

leningen zijn concurrent ten opzichte van andere schuldeisers 

en er zijn geen nadere zekerheden verstrekt. De looptijd van de 

nieuw ingelegde gelden bedraagt 2 jaar en kan daarna jaarlijks 

worden verlengd of opgevraagd naar wens van de deelnemer. 

Het totale ingelegde bedrag kan door de Raad van Bestuur 

worden gemaximeerd. Hier is voor de huidige inleg nog geen 

gebruik van gemaakt. De leningen dragen een gegarandeerde 

rente, de twaalfmaands Euribor rente per 1 januari 2020 voor 

de huidige inleg verhoogd met een opslag van 2%. De minimaal 

gegarandeerde rentevergoeding bedraagt 4%. Daarnaast kent 

deze inleg een variabele rentevergoeding. De hoogte hiervan is 

gelijk aan het, op een aantal aspecten aangepaste, rendement 

op het eigen vermogen vóór belasting. De variabele rentever-

goeding is voor het eerst van toepassing over 2020, en wordt 

finaal vastgesteld bij de vaststelling van de jaarrekening van 

Flynth Holding N.V. over 2020 in het voorjaar van 2021. De 

totale rentevergoeding, de gegarandeerde en de variabele, 

bedraagt nooit meer dan 10%.

Financiële leaseverplichtingen

De financiële leaseverplichtingen bestaan uit 4 verschillende 

contracten met betrekking tot onroerende zaken. De rente is 

variabel en bedraagt 3-maands Euribor + 2,85%. 

Onder de kortlopende schulden is de aflossingsverplichting 

korter dan 1 jaar (ad € 0,3 miljoen) opgenomen.

Overige langlopende schulden

De overige langlopende schulden hebben betrekking op de 

verplichting uit hoofde van in 2011 verworven goodwill. 

10. KORTLOPENDE SCHULDEN 
2019 2018

(x 1.000) € €

Aflossingsverplichtingen 2.884 6.714

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 3.363 2.872

Vooruit gefactureerde bedragen aan klanten 12.619 12.050

Te betalen personeelskosten 165 768

Te betalen vakantietoeslag 3.055 2.705

Te betalen verlofrechten 3.394 3.534

Te betalen overige belastingen en premies sociale verzekeringen 8.721 10.285

Voorschotten cliënten 313 338

Overige schulden en overlopende passiva 4.624 2.965

39.138 42.231

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd 

korter dan 1 jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden 

benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van 

de schulden.

Met ingang van 1 januari 2020 heeft Flynth haar 

medewerkers de mogelijkheid gegeven deel te nemen aan 

een participatieregeling. Door middel van een lening aan de 

vennootschap kunnen medewerkers gelden storten bij Flynth. 

Alle medewerkers kunnen aan deze regeling deelnemen die 

bedoeld is de verbinding tussen Flynth en haar medewerkers 

te versterken. Deze inleg krijgt een looptijd van minimaal 

2 jaar. Vooruitlopend op de inleg 2020 voor deze regeling 

hebben verschillende medewerkers reeds gestort. Deze 

vooruitontvangen gelden ten bedrage van € 1.958.000 zijn als 

langlopend passief gerubriceerd.

TE BETALEN OVERIGE BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
2019 2018

(x 1.000) € €

Loonheffing en premies sociale verzekeringen 2.661 4.427

Omzetbelasting 6.060 5.858

8.721 10.285
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11. FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Algemeen

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening 

gebruik van financiële instrumenten die de onderneming 

blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en 

liquiditeitsrisico. Om de algemene risico’s te beheersen, 

heeft de onderneming een beleid inclusief een stelsel van 

limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoor-

spelbare ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten 

en daarmee de financiële prestaties van de onderneming te 

beperken.

Kredietrisico 

De onderneming loopt kredietrisico over leningen en 

vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa, handels- 

en overige vorderingen en liquide middelen. 

Flynth Holding N.V. heeft geen significante concentraties van 

kredietrisico vanwege de hoeveelheid en diversiteit van partijen 

waarop Flynth vorderingen (op zowel nog te factureren bedragen 

aan klanten als debiteuren) heeft. Dienstverlening vindt plaats 

aan klanten die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van 

Flynth Holding N.V., op basis van een krediettermijn van 14 

dagen, tenzij andere betalingsafspraken zijn gemaakt. 

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een 

A-rating hebben.

Flynth Holding N.V. heeft vorderingen verstrekt aan participanten 

en maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Bij deze partijen 

is geen historie van wanbetaling bekend.

Renterisico en kasstroomrisico 

Flynth Holding N.V. loopt renterisico over de rentedragende 

vorderingen (met name onder financiële vaste activa en liquide 

middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende 

schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen).

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken 

loopt Flynth Holding N.V. risico ten aanzien van toekomstige 

kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en 

schulden loopt Flynth Holding N.V. risico’s over de reële waarde 

als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Een indicatie van het renterisico is dat indien de rente per 31 

december met 1% zou stijgen waarbij alle andere variabelen 

constant blijven, zou de rentelast in 2019 met € 0,2 miljoen 

stijgen. 

Mocht in de huidige rentemarkt betaald moeten worden op bij 

banken uitgezette gelden, dan heeft een 1% renteverplichting 

op de huidige liquiditeit van € 12 miljoen een negatief effect 

van ruim € 0,1 miljoen per jaar. 

Het beleid van Flynth Holding N.V. is het afsluiten van overeen-

komsten met zo optimaal mogelijke rentecondities. Met 

betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten 

met betrekking tot afdekking van het renterisico gecontracteerd. 

Valutarisico

Flynth Holding N.V. is hoofdzakelijk werkzaam in Nederland en 

loopt geen valutarisico aangezien in euro wordt gefactureerd. 

Schulden worden aangehouden in euro’s.

Prijsrisico

Flynth Holding N.V. maakt geen gebruik van beleggingen in 

beurs en/of niet-beursgenoteerde aandelen. De onderneming 

loopt hierdoor geen prijsrisico.

Liquiditeitsrisico

De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van 

maandelijkse liquiditeits-begrotingen. Het liquiditeitsrisico is 

zeer beperkt, aangezien de operationele activiteiten voldoende 

liquide middelen genereren om aan de verplichtingen te 

kunnen voldoen. Het management ziet erop toe dat voor de 

onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn 

om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens 

voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteiten 

beschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningsaf-

spraken te blijven voor zover van toepassing. Daarnaast beschikt 

de onderneming over een kredietfaciliteit bij een kredietinstelling. 

Reële waarde

De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële 

instrumenten verantwoord onder vorderingen, liquide middelen 

en lang- en kortlopende schulden benadert de boekwaarde 

daarvan. 

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

12. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN 

Hoofdelijke aansprakelijkheid 

Overeenkomstig artikel 2:403 lid 1 BW is voor de  

100%-deelnemingen een aansprakelijkstelling van toepassing. 

Verwezen wordt naar het overzicht in de algemene toelichting 

bij de geconsolideerde jaarrekening. Ten aanzien van deze 

deelnemingen is gebruik gemaakt van de ontheffingsmoge-

lijkheid van de voorschriften met betrekking tot hun  

jaarrekening zoals voorzien in artikel 2:403 lid 1 BW. 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen  

aangegaan ter zake van huur, verhuur en operationele  

leasing.

De operationele leasekosten worden lineair over de 

leaseperiode in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De 

resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

Resterende 
looptijd < 1 jaar

Resterende 
looptijd 1 – 5 jaar

Resterende 
looptijd > 5 jaar

Totale 
verplichting

(x 1.000) € € € €

Huurkosten 3.973 7.458 1.231 12.662

Verhuuropbrengsten - 128 - 110 - 42 - 280

Operational leaseverplichtingen 2.996 3.792 0 6.788

6.841 11.140 1.189 19.170

Het bedrag aan operational leasebetalingen dat is verwerkt als 

last in 2019 bedraagt € 3,5 miljoen (2018: € 3,5 miljoen). Het 

bedrag aan huurlasten, inclusief de gesaldeerde verhuurop-

brengsten, verwerkt in 2019 bedroeg € 3,3 miljoen (2018: € 3,2 

miljoen).

Claims 

Tegen de onderneming en/of groepsmaatschappijen zijn 

diverse claims ingediend die door haar/hen worden betwist. 

Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan 

worden voorspeld, wordt – mede op grond van ingewonnen 

juridisch advies – aangenomen dat deze geen nadelige invloed 

van betekenis zal hebben op de geconsolideerde financiële 

positie.

Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Hieronder zijn begrepen verstrekte bankgaranties ad € 0,7 

miljoen (2018: 0,9 miljoen).
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13. NETTO-OMZET 

De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar de belangrijke opbrengsten-categorieën:

2019 2018

(x 1.000) € €

Accountancy 107.207 100.651

Advies 34.307 32.140

141.514 132.791

De netto-omzet is nagenoeg geheel in Nederland gerealiseerd.

14. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

De overige opbrengsten betreffen bij verkoop van cliëntenportefeuille ontvangen vergoedingen en boekwinst op verkochte activa. 

15. KOSTEN UITBESTEED WERK EN ANDERE EXTERNE KOSTEN

2019 2018

(x 1.000) € €

Overige personeelskosten 11.364 11.845

Huisvestingskosten 6.058 6.071

Automatiseringskosten 8.130 8.222

Kantoorkosten 2.688 2.112

Marketing- & communicatiekosten 1.295 1.511

Overige externe kosten 5.929 4.208

35.464 33.969

16. LONEN EN SALARISSEN

Personeelsbestand 

Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de groep, omgerekend naar volledige mensjaren 1.299 

(2018: 1.257). Hiervan waren geen personen, evenals in 2018, werkzaam buiten Nederland. 

2019 2018

(x 1.000) FTE FTE

Raad van Bestuur 3 3

Professionele staf 1.182 1.147

Ondersteunende staf 114 107

Totaal 1.299 1.257

17. SOCIALE LASTEN

2019 2018

(x 1.000) € €

Sociale lasten 10.556 9.571

Pensioenen 6.616 6.431

17.172 16.002

34
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18. AFSCHRIJVINGEN OP IMMATERIËLE EN MATERIËLE VASTE ACTIVA

2019 2018

(x 1.000) € € € €

Immateriële vaste activa

Afschrijving Goodwill 5.101 5.498

5.101 5.498

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 692 766

Bijzondere waardevermindering gebouwen 0 175

Andere vaste bedrijfsmiddelen 2.552 2.082

3.244 3.023

8.345 8.521

19. OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

2019 2018

(x 1.000) € €

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 186 223

Overige kosten 202 298

388 521

20. RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

2019 2018

(x 1.000) € €

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 41 55

Rentelasten en soortgelijke kosten - 1.125 - 1.413

- 1.084 - 1.358

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

21. BELASTINGEN

Flynth Holding N.V. vormt met Flynth adviseurs en accountants B.V. (inclusief haar dochtermaatschappij MKB Adviseurs B.V.), Flynth 

Audit B.V., Fonkel B.V. en Rombou B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Op grond van de 

Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake 

door de combinatie verschuldigde belasting.

In de jaarrekening van Flynth adviseurs en accountants B.V., Flynth Audit B.V., Fonkel B.V. resp. Rombou B.V. wordt de belastingdruk 

berekend op basis van het behaalde commerciële resultaat. Door Flynth Holding N.V. wordt met haar dochtermaatschappijen via 

een rekening courantverhouding afgerekend.

De belangrijkste componenten van de belastinglast zijn:

2019 2018

(x 1.000) € €

Verandering belastingvordering als gevolg van tariefswijziging 182 -706

Realisatie latente belastingvordering - 1.040 - 720

Vermindering latente belastingschuld 249 97

Belastinglast - 609 - 1.329

Effectief belastingtarief 21,0% 66,9%

Effectief belastingtarief exclusief tariefseffecten 27,3% 31,3%

Toepasselijk belastingtarief 25,0% 25,0%

De afwijking van het toepasselijk belastingtarief is o.a. te verklaren door aanpassing van het VPB-tarief waartegen de latente 

belastingen zijn gewaardeerd in de jaarrekening. In 2018 werd deze gewaardeerd tegen 25% tot en met het jaar 2019, voor het jaar 

2020 was dit percentage 22,6% en de jaren daar op volgend tegen 20.5%. Dit jaar zijn deze percentages als volgt gewijzigd. Tot en 

met de jaren 2020 geld een tarief van 25%, voor de jaren erna een tarief van 21,7%. 

Het effectieve VPB-tarief zonder de tarief aanpassingen bedraagt 27,3% en wordt verklaard door fiscaal niet-aftrekbare kosten. 

22. AANDEEL IN RESULTAAT VAN ONDERNEMINGEN WAARIN WORDT DEELGENOMEN

2019 2018

(x 1.000) € €

BGS Agrar Support GmbH n.v.t. 2

0 2
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23 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming en een natuurlijk persoon 

of entiteit die verbonden is met de onderneming. Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover 

overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. In dit kader worden de Raad van Bestuur, 

de Raad van Commissarissen, Stichting Beheer Flynth en andere sleutelfunctionarissen in het management van Flynth Holding 

N.V. aangemerkt als verbonden partijen. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, 

ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden 

zijn aangegaan. Hiervan wordt de aard en de omvang van de transactie toegelicht en andere informatie die nodig is voor het 

verschaffen van het inzicht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

De bezoldiging van de bestuurders en commissarissen is opgenomen in punt 35. 

24. HONORARIA VAN DE ACCOUNTANT

De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. en haar netwerk zijn ten laste gebracht van de onderneming, haar dochtermaat-

schappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

2019 2018

(x 1.000) € €

Onderzoek van de jaarrekening 177 163

Andere controleopdrachten - -

177 163

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen 

zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 WTA (Wet toezicht accountant-

sorganisaties). 

De honoraria voor 2019 hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2019 (€ 160.000) en de 

nagekomen kosten over de controle van boekjaar 2018 (€ 17.000), ongeacht of de werkzaamheden in het boekjaar zijn verricht.

25. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

De marktomstandigheden waren begin 2020 positief in alle sectoren waarin Flynth opereert. Door de komst van het coronavirus 

(COVID-19, hierna verder genoemd coronavirus) en de daarbij behorende “intelligente lockdown” zijn deze omstandigheden 

veranderd. Op dit moment is het nog onduidelijk welke effecten het coronavirus en de daarbij behorende overheidsmaatregelen 

precies zullen hebben op de activiteiten van Flynth. Voor Flynth zelf houdt het in dat de maatregelen en richtlijnen van de overheid 

worden opgevolgd. Voor de klantenkring van Flynth verwachten wij dat er in verschillende sectoren sprake zal zijn van een 

verslechterde financiële situatie. De impact hiervan is in grote mate afhankelijk van de mate waarin de huidige lockdown blijft 

bestaan en de duur hiervan.

Voor de komende maanden is het beheersen van de liquiditeit onze topprioriteit. We hebben de resultaatsverwachting herzien 

en hebben tevens mogelijke scenario’s uitgewerkt. We monitoren onze productie en dienstverlening nauwkeurig en hebben 

maatregelen ingesteld om onze werkvoorraad zo efficiënt mogelijk over onze vestigingen en adviseurs te verdelen. Flynth is als 

dienstverlener voor ondernemers juist ook in deze periode een steun voor de ondernemers en hun ondernemingen. Onze inzet 

wordt breed gevraagd. Zo bieden we assistentie aan klanten bij hun eigen prognoses en liquiditeitsinzichten, alsmede bij overige 

hulpvragen samenhangend met de crisis vanwege corona.

Binnen onze scenario’s hebben wij naast de daling van inkomsten inzichtelijk gemaakt welke besparingsmogelijkheden wij kunnen 

inzetten. Dit geldt ook voor maatregelen gericht op de liquiditeit, waaronder naast de besparingen ook het uitstellen van investe-

ringen en het mogelijk uitstellen van belastingbetalingen.

Ondanks de onzekerheid die de huidige crisis met zicht meebrengt hebben Flynth Holding N.V. en haar dochterondernemingen er 

voldoende vertrouwen in dat zij deze crisis het hoofd kunnen bieden. Flynth Holding N.V. en haar dochterondernemingen staan er 

goed voor, dankzij de goede liquiditeitspositie bij de start van de lockdown, onze goed over sectoren en over Nederland gespreide 

klantportefeuille, en de maatregelen die wij reeds hebben ingezet. Een negatieve impact van het coronavirus op onze resultaten, 

zowel voor de korte als de wat langere termijn, is zeer waarschijnlijk maar nog in hoge mate onzeker. Onze strategische groeiam-

bities zullen ongetwijfeld aangepast moeten worden, op zijn minst zullen ze worden vertraagd. Op grond van de huidige inzichten en 

de reeds ingezette maatregelen hebben wij echter vertrouwen in de continuïteit van Flynth Holding N.V.
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Enkelvoudige balans 
per 31 december 2019
(vóór resultaatbestemming)

2019 2018

(x 1.000) Ref. € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 26 12.750 16.109

Financiële vaste activa 27 34.725 31.233

47.475 47.342

Vlottende activa

Vorderingen 28 902 4.248

Liquide middelen 212 2

1.114 4.250

48.589 51.592

Eigen vermogen 29

Geplaatst kapitaal 7.200 7.200

Overige reserves 10.709 10.047

Onverdeeld resultaat 2.293 662

20.202 17.909

Voorzieningen 30 558 797

Langlopende schulden 31 13.743 19.272

Kortlopende schulden 32 14.086 13.614

48.589 51.592

Enkelvoudige winst-en- 
verliesrekening over 2019

2019 2018

(x 1.000) Ref. € € € €

Netto omzet 8 5

Overige bedrijfsopbrengsten 2.770 3.544

Som der bedrijfsopbrengsten 2.778 3.549

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 701 855

Lonen en salarissen 34 1.813 1.327

Sociale lasten en pensioenlasten 34 231 201

Afschrijvingen 692 766

Bijzondere waardevermindering 0 175

Overige bedrijfskosten 0 0

Som der bedrijfslasten - 3.437 - 3.324

Bedrijfsresultaat - 65 225

9

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 27 27

Rentelasten en soortgelijke kosten - 1.324 - 1.450

- 1.297 - 1.423

Resultaat vóór belastingen - 1.956 - 1.198

Belastingen 411 801

411 801

Resultaat na belastingen - 1.545 - 397

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen 3.838 1.059

Nettoresultaat 2.293 662
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Toelichting behorende tot de 
enkelvoudige jaarrekening 2019

ENKELVOUDIGE JAARREKENING

ALGEMEEN

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarre-

kening 2019 van de onderneming. 

Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de 

enkelvoudige winst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn 

toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsoli-

deerde balans en winst-en-verliesrekening.

Vergelijkende cijfers

In 2019 zijn er geen vergelijkende cijfers aangepast. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN 
PASSIVA EN DE RESULTAATBEPALING 

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en 

de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde 

balans en winst-en-verliesrekening.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groeps-

maatschappijen gewaardeerd volgens de vermogensmutatie-

methode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een 

uitwerking hiervan de grondslagen voor financiële vaste activa 

in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin 

wordt deelgenomen omvat het aandeel van de onderneming 

in de resultaten van deze deelnemingen. Resultaten op 

transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de 

onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen 

onderling heeft plaatsgevonden, zijn geëlimineerd voor zover 

deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Fiscale eenheid

Er is sprake van een fiscale eenheid tussen Flynth Holding N.V. 

en haar 100% deelnemingen voor de omzetbelasting en de 

vennootschapsbelasting.

 

26. MATERIËLE VASTE ACTIVA 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

(x 1.000) €

Stand per 1 januari 2019

Aanschafprijs 32.189

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - 16.080

Boekwaarde  16.109

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen 26

Desinvesteringen - 6.539

Afschrijvingen - 692

Afgeschreven over desinvesteringen  3.846

Saldo - 3.359

Stand per 31 december 2019

Aanschafprijs 25.676

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen - 12.926

Boekwaarde 12.750

27. FINANCIËLE VASTE ACTIVA

2019 2018

(x 1.000) € €

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 31.566 27.216

Latente belastingvorderingen 3.159 4.017

34.725 31.233
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Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Deelnemingen in 
groepsmaat-

schappijen

Latente belasting-
vordering 

Totaal

(x 1.000) € € €

Stand per 1 januari 2019:

- Boekwaarde 27.216 4.017 31.233

Mutaties in het boekjaar:

- Aandeel in resultaat deelnemingen 3.838 3.838

- Realisatie - 858 - 858

- Herrubricering deelneming 512 512

Saldo 4.350 - 858 3.492

Stand per 31 december 2019:

- Boekwaarde 31.566 3.159 34.725

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

Flynth Holding N.V. te Arnhem staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende directe en indirecte kapitaalbelangen: 

Vestigingsplaats Aandeel in 
geplaatst kapitaal

Geconsolideerde deelnemingen %

Flynth adviseurs en accountants B.V. Arnhem 100%

Flynth Audit B.V. Arnhem 100%

Fonkel B.V. Zwolle 100%

MKB Adviseurs B.V. * Arnhem 100%

Rombou B.V. Zwolle 100%

* De deelneming MKB Adviseurs B.V. te Arnhem is een 100% dochter van Flynth adviseurs en accountants B.V..

Herrubricering deelneming betreft de herrubricering van deelnemingen die een negatieve nettovermogenswaarde hebben. Herrubri-

cering vindt plaats ten laste van de uitstaande langlopende of kortlopende financiering van deze deelnemingen. Mocht deze lager 

zijn dan de negatieve waarde, dan wordt het meerdere opgenomen.

 

Latente belastingvorderingen

Voor een nadere toelichting op de latente belastingvorderingen wordt verwezen naar paragraaf 3 van de toelichting behorende tot 

de geconsolideerde jaarrekening.

28. VORDERINGEN

2019 2018

€ €

Vorderingen op groepsmaatschappijen 824 4.185

Overige vorderingen 78 63

902 4.248

Vorderingen op groepsmaatschappijen

2019 2018

(x 1.000) € €

Rekening courant Flynth adviseurs en accountants B.V. 0 3.511

Rekening courant Rombou B.V. 374 224

Kredietfaciliteit Rombou B.V. 450 450

824 4.185

De rente op de rekening courant Flynth adviseurs en accountants B.V. en Rombou B.V. bedraagt 5,9% (2018: 5,2%). Deze vorderingen 

hebben een looptijd korter dan 5 jaar. Er zijn geen zekerheden gesteld.

In 2014 heeft Flynth Holding N.V. een lening aan haar dochter omgezet in een kredietfaciliteit van maximaal € 450.000 die per 31 

december volledig is benut.

ENKELVOUDIGE JAARREKENING
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29. EIGEN VERMOGEN
Geplaatst kapitaal Overige reserves Onverdeeldresultaat Totaal

(x 1.000) € € € €

Stand per 1 januari 2018 7.200 8.673 1.374 17.247

Mutaties in het boekjaar 2018

- Resultaatbestemming vorig boekjaar 1.374 - 1.374 0

- Resultaat boekjaar 662 662

Stand per 1 januari 2019 7.200 10.047 662 17.909

Mutaties in het boekjaar 2019

- Resultaatbestemming vorig boekjaar 662 - 662 0

- Resultaat boekjaar 2.293 2.293

Stand per 31 december 2019 7.200 10.709 2.293 20.202

Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt € 24,0 miljoen (2018: € 24,0 miljoen), verdeeld in 23.999.995 gewone 

aandelen en 5 prioriteitsaandelen van ieder € 1. Hiervan zijn 7.199.999 gewone aandelen en 1 prioriteitsaandeel geplaatst. 

Het prioriteitsaandeel is geplaatst bij de heer drs. B.P. Hidding RA, voorzitter van de Raad van Bestuur van Flynth Holding N.V.. 

Onverdeeld resultaat

Het resultaat na belastingen over 2019 is opgenomen in de post onverdeeld resultaat van het eigen vermogen.

Voorstel tot resultaatbestemming 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2019 als volgt te bestemmen: 

het bedrag van € 2.293.000 wordt toegevoegd aan de overige reserves. 

In afwachting van het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de winstbestemming nog niet in de jaarrekening 

verwerkt.

30. VOORZIENINGEN
Latente belasting 

verplichting
Jubileum 

voorziening
voorzieningen Totaal

(x 1.000) € € € €

Stand per 1 januari 2019 593 0 204 797

- Dotatie 10 10

- Vrijval - 249 - 249

 

Stand per 1 januari 2019 344 0 214 558

De voorziening voor latente belastingverplichting heeft een resterende looptijd van minder dan 1 jaar ten bedrage van € 0,3 miljoen, 

het restant heeft een looptijd van langer dan 1 jaar. De overige voorziening bestaat hoofdzakelijk uit een voorziening voor de 

negatieve nettovermogenswaarde van deelnemingen en heeft een overwegend langlopend karakter.

31. LANGLOPENDE SCHULDEN
Stand 31 

december 
2019

Aflossings-
verplichting  

2020

Saldo  
Langlopende 

schulden 

Resterende 
looptijd  
1-5 jaar

Resterende 
looptijd  
> 5 jaar

(x 1.000) € € € €

Schulden aan kredietinstellingen 4.800 1.600 3.200 3.200 0

Goodwill Participatie Certificaten (GPC) 6.820 895 5.925 5.925 0

Participatieregeling werknemers 1.958 0 1.958 1.958 0

Financiële leaseverplichtingen 2.871 211 2.660 856 1.804

16.449 2.706 13.743 11.939 1.804
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32. KORTLOPENDE SCHULDEN

2019 2018

(x 1.000) € €

Aflossingsverplichtingen 2.706 6.353

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 62 34

Rekening courant groepsmaatschappijen 4.863 943

Te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen 6.122 5.995

Overige schulden en overlopende passiva 333 289

14.086 13.614

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert 

de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de schulden. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

33. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Hoofdelijke aansprakelijkheid 

De groepsmaatschappijen zijn over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor de bankier. 

Overeenkomstig artikel 2:403 lid 1 BW is voor de 100%-deelnemingen een aansprakelijkheidstelling van toepassing. Verwezen  

wordt naar het overzicht in de algemene toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening. Ten aanzien van deze deelnemingen is 

gebruik gemaakt van de ontheffingsmogelijkheid van de voorschriften met betrekking tot hun jaarrekening zoals voorzien in artikel 

2:403 lid 1 BW. 

Meerjarige financiële verplichtingen 

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur. De totale verplichting bedraagt € 0,22 miljoen, 

hiervan heeft € 0,08 miljoen een looptijd kleiner dan 1 jaar en € 0,14 miljoen tussen de 1 en 5 jaar. Deze huurlasten worden 

jaarlijks doorbelast aan de dochtermaatschappijen, de enkelvoudige last ontbreekt daarmee.

Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 

Flynth Holding N.V. vormt met Flynth Audit B.V., Flynth adviseurs en accountants B.V. (inclusief haar dochtermaatschappij MKB 

Adviseurs B.V.), Fonkel B.V. en Rombou B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting en staat aan 

het hoofd hiervan. Op grond van de Invorderingswet zijn de vennootschap en de met haar gevoegde dochterondernemingen ieder 

hoofdelijk aansprakelijk voor ter zake door de combinatie verschuldigde belasting.

In de jaarrekening van Flynth adviseurs en accountants B.V., Flynth Audit B.V., Fonkel B.V. respectievelijk Rombou B.V. wordt een 

belastinglast berekend op basis van het door haar behaalde commerciële resultaat. Door Flynth Holding N.V. wordt met haar 

dochtermaatschappijen via de rekening courantverhouding afgerekend.

34. PERSONEELSKOSTEN EN AANTAL WERKNEMERS

De lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten van de bij de onderneming werkzame werknemers kunnen als volgt 

worden gespecificeerd:

2019 2018

€ €

Lonen en salarissen 1.813 1.327

Sociale lasten 94 73

Pensioenlasten 137 128

2.044 1.528

Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de onderneming, omgerekend naar volledige 

mensjaren 9,3 (2018: 7,8). Hiervan waren geen personen, evenals in 2018, werkzaam buiten Nederland. 

Deze personeelsomvang (gemiddeld aantal personen) is als volgt onder te verdelen naar verschillende personeelscategorieën:

2019 2018

Raad van Bestuur 3,0 2,7

Compliance 6,3 5,1

9,3 7,8

35. BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN 

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, zijn in het boekjaar ten laste van de 

onderneming, zijn dochtermaatschappijen en zijn geconsolideerde andere maatschappijen, de volgende bedragen opgenomen. 

De bezoldiging omvat periodiek betaalbaar gestelde beloningen zoals salarissen, vakantiegeld en sociale lasten, beloningen 

betaalbaar op lange termijn zoals pensioenlasten, uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en winstdelingen en bonusbe-

talingen, voor zover deze posten ten laste zijn gekomen van de vennootschap.

2019 2018

(x 1.000) € €

Bestuurders en voormalig bestuurders 1.166 1.322

Commissarissen en voormalig commissarissen 209 208

1.375 1.530
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36. ONDERTEKENING

Arnhem, 28 mei 2020

Flynth Holding N.V.

Raad van Bestuur     

Drs. B.P. Hidding RA (voorzitter) M. Blöte RA     

   

Mr. L.F.M. van der Meer  

Raad van Commissarissen

   

drs. A. Iedema RA (voorzitter) drs C.A.H.A Doomernik MMO

   

drs. J.F. van Hoof RA M. Smit BFP ACA

 

A.G.M. Thomassen RA ir. A.M. Wijnen – Pronk

42



financieel Jaarverslag 2019 43financieel Jaarverslag 2019 43

Overige gegevens
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AAN: DE ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN FLYNTH HOLDING N.V.

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Flynth Holding N.V. (hierna ‘de vennootschap’) te Arnhem (hierna ‘de jaarrekening’) 

gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van 

Flynth Holding N.V. per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in 

Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2019;

2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019; 

3. het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2019;

4. het geconsolideerde overzicht totaalresultaat over 2019; en

5. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. 

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Flynth Holding N.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening 

inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

De impact van de onzekerheden als gevolg van Covid-19 op onze controle

Zoals vermeld in het onderdeel ‘Continuïteit’ in de toelichting op pagina 23 van de jaarrekening, wordt de vennootschap 

door Covid-19 geraakt hetgeen leidt tot bepaalde onzekerheden voor de toekomstige financiële positie en prestaties van de 

vennootschap. Onzekerheden in verband met de mogelijke effecten van Covid-19 zijn relevant voor het begrip van onze controle 

van de jaarrekening. In alle controles worden de redelijkheid van de door entiteiten gemaakte schattingen, de daarmee verband 

houdende toelichtingen en de geschiktheid van het hanteren van de continuïteitsveronderstelling in financiële overzichten 

geëvalueerd en kritisch bevraagd. De geschiktheid van het hanteren van de continuïteitsveronderstelling hangt af van de 

beoordeling van de toekomstige economische omgeving en de toekomstige vooruitzichten en prestaties van de vennootschap. 

De Covid-19-pandemie stelt de mensheid en de economie wereldwijd voor een ongekende uitdaging. De gevolgen hiervan zijn 

op de datum van deze controleverklaring onderhevig aan een belangrijke mate van onzekerheid. Wij hebben de situatie en de 

onzekerheden zoals beschreven in de eerdergenoemde toelichting geëvalueerd en beschouwen de toelichting als toereikend. 

Echter, een controle kan niet de onbekende factoren, of alle mogelijke toekomstige implicaties voor een entiteit voorspellen en  

dit is in het bijzonder het geval met Covid-19.

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

1. het jaarverslag bestuur;

2. het verslag van de Raad van Commissarissen;

3. de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

1. met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

2. alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de 

jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag bestuur en de 

overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 

met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de Raad van 

Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Raad van Bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden 

in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaken op 

basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad van Bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de 

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De Raad van Bestuur moet gebeurtenissen 

en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van 

de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte 

controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 

onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, 

afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening 

nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming 

toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze controle bestond onder andere uit:

1. het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten 

of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 

belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 

opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing;

2. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te 

selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken 

over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;

3. het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door de Raad van Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

4. het vaststellen dat de door de Raad van Bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het 

op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede 

twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 

dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te 

vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 

verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vennootschap haar 

continuïteit niet langer kan handhaven;

5. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en

6. het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de 

uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor 

de groepsonderdelen of de activiteiten. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de 

activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen of de activiteiten geselecteerd waarbij een controle of beoordeling 

van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 

tekortkomingen in de interne beheersing.

Arnhem, 28 mei 2020

KPMG Accountants N.V.

A.J. de Bruin RA
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Statutaire regeling inzake  
de bestemming van het resultaat 
In artikel 21 van de statuten is bepaald dat de behaalde jaarwinst ter vrije beschikking staat van de algemene vergadering. 

Aan het prioriteitsaandeel is geen dividend verbonden. Derhalve hebben de houders van prioriteitsaandelen geen recht op een 

dividenduitkering. 

Bijzonder statutair recht 
inzake zeggenschap 
Uitsluitend de houder van het prioriteitsaandeel heeft het recht tot uitoefenen van zeggenschap of beleidsbepaling die van invloed 

kan zijn op de beroepsbeoefening van Registeraccountants of Accountants-administratieconsulenten. De zeggenschap strekt zich 

niet uit inzake transacties als het overdragen van aandelen, het overeenkomen en uitvoeren van activa/passiva-transacties, het 

benoemen en ontslaan van bestuurders en het goedkeuren/vaststellen van jaarrekeningen.
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